Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 22. svibnja 2014.

Zamjenica predsjednika Vlade NR Kine i visoko kinesko izaslanstvo na
trima sveučilišnim događanjima
U okviru službenog posjeta zamjenice predsjednika Vlade Narodne Republike Kine Nj. E. Liu Yandong
Yandong
Republici Hrvatskoj, visoko kinesko izaslanstvo 23. i 24. svibnja susrest će se s vodstvom Sveučilišta u
Zagrebu na trima posebno organiziranim sveučilišnim događanjima.
U petak 23. svibnja 2014. visoko kinesko izaslanstvo predvođeno zamjenicom premijera NR Kine Nj. E. Liu
Yandong i delegacija Hanbana, sjedišta Konfucijevih instituta na svjetskoj razini, koju će predvoditi izvršna
direktorica Xu Lin, posjetit će Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu.
Zagrebu Povod posjeta je obilježavanje
druge godišnjice rada Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu i desete godine postojanja konfucijevih
instituta na svjetskoj razini.
S visokim gostima susrest će se prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Blaženka
Divjak te voditelji Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Jurak i Yan Lidong. Tijekom posjeta,
visokom kineskom izaslanstvu bit će predstavljen program koji pripremaju polaznici tečajeva Konfucijeva
instituta Sveučilišta u Zagrebu: kineskoga jezika, kineskoga šaha, taijija i yong chuna, kaligrafije i slikarstva,
koji će prezentirati stečena znanja i vještine.
Istoga dana u 16 sati, u hotelu Westin, održat će se Sinološki simpozij zemalja centralne i istočne Europe
u organizaciji Hanbana - Nacionalnog ureda za promociju kineskoga jezika Vlade NR Kine. Simpozijem na
temu poučavanja kineskoga jezika i promocije kineske kulture u regiji predsjedat će zamjenica premijera
NR Kine Nj. E. Liu Yandong i izvršna direktorica Hanbana Xu Lin. Na simpoziju će sudjelovati rektor
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, predstavnici Veleposlanstva Narodne Republike Kine u
Republici Hrvatskoj i Sveučilišta za međunarodno poslovanje i ekonomiju u Šangaju, rektori sveučilišta u
okviru kojih djeluju konfucijevi instituti te njihovi voditelji, kao i sinolozi iz Mađarske, Slovačke, Latvije,
Litve, Srbije, Rumunjske i Bugarske.
U subotu 24. svibnja 2014. u 11 sati visoko kinesko veleposlanstvo predvođeno zamjenicom predsjednika
Vlade Narodne Republike Kine Nj. E. Liu Yandong prisustvovat će svečanosti potpisivanja Sporazuma o
osnivanju HrvatskoHrvatsko-kineskog zajedničkog istraživačkog centra za zaštitu okoliša.
okoliša Svečanost
potpisivanja Sporazuma održat će se u Hotelu Jezero u Nacionalnom parku Plitvička jezera.
Uz zamjenicu predsjednika Vlade NR Kine Nj. E. Liu Yandong, Sporazum o osnivanju Hrvatsko-kineskog
zajedničkog istraživačkog centra za zaštitu okoliša potpisat će rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. s. Aleksa
Bjeliš, v.d. ravnateljica Nacionalnog parka Plitvička jezera Natalija Božičević, zamjenik direktora
Nacionalnog parka Jiuzhaigou Wang Qiang i direktor Chengdu instituta za biologiju Kineske akademije
znanosti Zhao Xinquan.
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Svečanost potpisivanja održat će se u nazočnosti ministra znanosti, obrazovanja i sporta doc. dr. sc. Željka
Jovanovića, zamjenika ministra znanosti i tehnologije NR Kine Wang Weizhonga, zamjenika ministra
zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske Hrvoja Dokoze, veleposlanice NR Kine u Republici Hrvatskoj
Nj. E. Ying Deng, dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Amira
Hamzića, prof. dr. sc. Anđelke Plenković-Moraj s PMF-a te brojnih drugih uzvanika.
Osnivanje Hrvatsko-kineskog zajedničkog istraživačkog centra za zaštitu okoliša ishod je prethodno
ostvarene uspješne suradnje između Chengdu instituta za biologiju Kineske akademije znanosti i
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja je započela još 2008. godine.
Suradnja je započela pokretanjem i provođenjem dvaju bilateralnih hrvatsko-kineskih projekata

(Biodiversity and Ecology of Phytoplankton communities in Lake Jiuzhaigou Valley and National Park
Plitvice Lakes te projekta Application of phytobenthos in water quality assessment in karstic waters of
Croatia and China), a rezultirala je i potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Odjela za znanost i
tehnologiju provincije Sečuan i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatsko-kineski zajednički istraživački centar za zaštitu okoliša razvijat će projekte vezane uz kvalitetu
vode, bioraznolikost, zaštitu okoliša i održivi razvoj s ciljem prijenosa i razmjene novih spoznaja u području
istraživanja i obrazovanja. Također, Centar će organizirati različite tečajeve, konferencije i znanstvene
skupove za studente i učenike te stručnjake u spomenutom području.
Svečanost potpisivanja Sporazuma završit će otkrivanjem ploče Hrvatsko-kineskog zajedničkog
istraživačkog centra za zaštitu okoliša.

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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