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Dragi alumni,
Dragi prijatelji,
Kao što je već uobičajeno, svake godine prije Božića ili zimskog predaha objavljujemo Glasnik Saveza
društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu i u
tiskanom i u elektroničkom obliku. Prilozi u Glasniku
su neka vrsta kronike djelovanja i događaja i u alumni
društvima i na Sveučilištu u vremenu od prethodnog
do novog broja Glasnika. Vjerujemo da svatko s osjećajem pripadnosti našem Sveučilištu s radošću čita o
zanimljivim projektima koji promoviraju Sveučilište
i dokazuju njegovu veličinu i jakost, ili nam pričaju o
alumnima koji su ostvarili vrlo uspješne karijere. Kakve nam priloge donosi ovaj broj Glasnika, u kratkim
ću crticama navesti u ovom Uvodniku.
Imamo novi Statut! Usvojio ga je Sabor Saveza prošlog
srpnja. Zapisnik sa Sabora bilježio je član Predsjedništva Saveza gospodin Kruno Kovačević, a program
i ugodnu atmosferu opisala je u ovom broju tajnica
Saveza gospođa Paula Pavletić. Središnji događaj na
Saboru bio je usvajanje Statuta. Svi smo bili sretni i
zadovoljni što smo ga, nakon brojnih rasprava i usuglašavanja mišljenja i definicija, usvojili. Za izvrstan
prilog o razlikama između prijašnjeg i sadašnjeg Statuta, odnosno novinama u novom Statutu najljepše
zahvaljujemo članu Predsjedništva Saveza gospodinu
Željku Korlaetu.
Prošlo je godinu dana mandata nove uprave Sveučilišta. Prema dobrom običaju, kao uvijek do sada, ponovo
smo zatražili od rektora i prorektora strategiju njihovog djelovanja; viziju, misiju i mjere koje poduzimaju
za napredak Sveučilišta u zahtjevnim i promjenjivim
uvjetima u sveučilišnom okruženju. Koje projekte vode
u ime i za prepoznatljivost Sveučilišta? Što je njihova
glavna preokupacija? Kako napreduju brojni, posebice
veliki projekti koje je započela prijašnja uprava? Široka
je alumni zajednica zagrebačkog Sveučilišta, od kojih
su mnogi aktivni članovi alumni društva svojih fakulteta. Oni, i bivši i sadašnji studenti, iskazuju interes za
položaj, napredak i prosperitet svoje Alme mater. Mjerodavan odgovor leži u planu i izvršenju nove uprave
o čemu svjedoči primjeren prilog kojeg potpisuje rektor
Sveučilišta prof. dr. sc. Damir Boras.
U Savez alumni društava pridružili su se bivši studenti
i prijatelji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

O osnivačkoj Skupštini udruge i izabranom predsjedništvu obavještava nas predsjednik udruge profesor
emeritus Zdravko Kapović.
Alumni udruge Stomatološkog fakulteta, Fakulteta
strojarstva i brodogradnje, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakulteta prometnih znanosti,
i Tekstilno tehnološkog fakulteta izvještavaju o svojim
ovogodišnjim aktivnostima. Veseli nas pročitati kako
djeluju fakultetska alumni društva drugih fakulteta
jer se tu uvijek nađe ideja i poticaja za svako alumni
društvo. Ona se razlikuju po vrsti, obimu i djelokrugu
djelovanja, ali žive i rade prema interesu svojih članova, angažmanu predsjednika, dobronamjernosti dekana, voditelju sekcija i njihovom bližem okruženju. Na
ovom mjestu želim podsjetiti na dekanovo poticajno
predstavljanje djelovanja alumni društva sa Stomatološkog fakulteta na Saboru. Isto tako svraćam pozornost čitatelja na zamjetno najaktivniju sekciju AMACIZ-a (najstarije alumni društvo Sveučilišta u Zagrebu
s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije), na
Planinarsko-izletničku sekciju. Primjereniji bi joj bio
naziv kulturno-izletnička što dokazuje prilog „Herojstvo, kultura, hedonizam“ iz pera njenog voditelja i
organizatora gospodina Damira Markića i gospodina
Jakova Buljana alumnusa Sveučilišta u Zagrebu (PBF).
Sekcija okuplja brojne alumne cijele Alme mater a ne
samo matičnog Fakulteta. Isto vrijedi i za zbor „Vladimir Prelog“ čiji su pjevači alumni osam fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za organizaciju brojnih nastupa u
zemlji i inozemstvu i za osvojena mjesta na natjecanjima najljepša hvala dirigentici gospođi Ivi Juras i pročelniku zbora gospodinu Kruni Kovačeviću.
U ovom broju dva prijateljska društva iz inozemstva,
AMAC Midwest i AMCA Toronto pišu nam o 25-oj
obljetnici njihova osnutka. Prisjećajući se ugodnog
razgovora u vrijeme održavanja Sabora, s predsjednicima gospodinom Krešimirom Mustapićem i gospodinom Mikijem Pavletićem o trenutku u kojem djeluju
alumni društva u Americi i Kanadi kao i u Hrvatskoj,
sa zadovoljstvom objavljujemo njihove priloge i opis
događanja za vrijeme proslave visoke obljetnice. Veoma lijep prilog od AMA- Paris podsjeća nas na brojna
kulturna i umjetnička događanja u Parizu u njihovoj
organizaciji. Hvala im što nas redovito obavještavaju.
Nakladnički projekt Leksikon hrvatskog iseljeništva i
manjina od nacionalnog interesa predstavila je predsjednica AMCA-Deutschland.
Vjerujem da se slažete sa mnom da je naša alumna dr.
sc. Lada Kurelec zaslužila da uđe u rubriku Uspješni
alumni. Njen stručni životopis govori sam za sebe. Dodat ću samo još jednu zanimljivost. U doba kad je Lada
započela svoju karijeru, u Nizozemskoj nije niti jedna
žena bila doktor znanosti iz kemije niti kemijskog inženjerstva, niti je bila na rukovodećem položaju. (Izvor
informacije sa Tehničkog sveučilišta u Eindhovenu).
Na kraju radujmo se svakoj vijesti sa Sveučilišta iz koje
možemo zaključiti o napretku u razvoju Sveučilišta!
Najljepše vas pozdravljam i želim radosne božićne i
novogodišnje blagdane uz ugodno čitanje Glasnika.
Vaša Jasna Mencer

sabor saveza 2015.

Sudionici Sabora

O održanom Saboru Saveza društava bivših studenata
Sveučilišta u ZAGREBU
Sabor Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu održan je 3.
srpnja 2015. godine u auli Rektorata Sveučilišta u
Zagrebu. Na Saboru je sudjelovalo ukupno 64 članova našeg Saveza od kojih su 46 članova alumni
udruge ovlastile za glasovanje prilikom donošenja
odluke o novom Statutu Saveza i primanju novih
udruga u Savez.
Sastanku su, osim ovlaštenih zastupnika, nazočili
članovi Predsjedništva, Časnog suda i Nadzornog
povjerenstva AMAC Saveza, rektor Sveučilišta u
Zagrebu, dekani fakulteta i drugi gosti zainteresirani za alumni teme, a Saborom je predsjedala
predsjednica Saveza, prof. emer. dr. sc. Helena Jasna Mencer.
Prvi se skupu obratio rektor Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Damir Boras, koji je ujedno i predsjednik alumni udruge Filozofskog fakulteta. Rektor
je Saboru zaželio uspješan rad te sa svoje strane
obećao punu podršku Savezu alumni društava
Sveučilišta u Zagrebu. Kao doprinos alumni zajednici našeg sveučilišta, predstavio je mjesečnik
„Universitas“ koji izlazikao prilog dnevnim novinama, a u kojem Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu objavljuju aktualnosti iz sveučilišnog
života. Skup je zatim pozdravio prof. dr. sc. Ante
Padjen, potpredsjednik AMAC Saveza i predsjednik AMAC-Quebec. Naglasio je važnost stalne veze
alumna iz svijeta i matičnog sveučilišta, te potrebu
za širenjem suradnje i zajedništva. Učesnike Sabora pozdravio je i gospodin Milivoj Miki Pavletić,
predsjednik AMAC MidWest-a (Chicago, SAD)
istaknuvši kako se radi o jednoj od prvoosnovanih
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alumni udruga povezanih sa Sveučilištem u Zagrebu, a koja će uskoro obilježiti 25 godina uspješnoga
rada.

Predsjedništvo Saveza

Predsjednica Saveza profesorica emerita Helena Jasna Mencer je na početku Sabora podnijela Izvješće
o radu Predsjedništva Saveza od Sabora 2013. godine do danas. Istaknula je kako je Predsjedništvo od
posljednjeg Sabora intenzivno radilo na novom
prijedlogu Statuta Saveza kojeg je, između ostalog,
trebalo uskladiti s novim Zakonom o udrugama.
Također, Predsjedništvo je nastavilo s izdavanjem
Glasnika i u promatranom razdoblju izdalo 3 broja. Predsjednica je zahvalila svima koji sudjeluju u
njegovoj pripremi, a posebno AMCA-FSC i Izdavačkom odjelu Fakulteta prometnih znanosti na
pomoći oko prijedloga novog vizualnog identiteta te grafičkoj pripremi. U izvještajnom razdoblju
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sabor saveza 2015.
je organizirano predstavljanje knjige urednika
gospodina Vladimira Benkovića o pomoći AMCAToronto Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata,
a nastavljen je i projekt zajedničke elektroničke
alumni adrese kojeg vodi član Predsjedništva mr.
sc. Srećko Seljan. Predsjedništvo je nastavilo s trajnom aktivnosti privlačenja i osnivanja novih alumni udruga na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu
što je rezultiralo prijedlogom za učlanjenje u Savez
četiri nove alumni udruge. Istaknula je kako je sredinom 2014. godine novoizabranom rektoru Sveučilišta prof. dr. sc. Damiru Borasu predano Tranzicijsko izvješće gdje su pobrojani svi poslovi, zadatci
i ideje za rad alumni organizacije na Sveučilištu te
očekuje da će ga rektor uvelike koristiti pri definiranju odnosa s alumni zajednicom.

Hrvoje Brkić

U nastavku Sabora, dvije alumni udruge – jedna iz
zemlje (AMA SFZG sa Stomatološkog fakulteta) i
jedna iz svijeta (AMCA-Toronto) predstavile su svoje djelovanje. Udrugu AMA SFZG osnovanu 2013.
godine predstavio je dekan fakulteta prof. dr. sc.
Hrvoje Brkić. Zanimljivo je da je udruga održala već
dva okupljanja generacija, te se uključila u projekt
Saveza dodjele e-adrese s jedinstvenom alumni domenom. Istaknuo je kako AMA SFZG organizira završno predavanje studentima 6. godine te im se prilikom dodjele diploma nudi učlanjenje u udrugu.
Udrugu AMCA-Toronto su predstavila dva predavača, predsjednik udruge g. Krešimir Mustapić i
doc. dr. sc. Davor Piskač.

Gospodin Mustapić je prilikom pregleda najvažnijih aktivnosti udruge istaknuo promjenu sadržaja i
ciljeva aktivnosti nakon Domovinskoga rata. Kulturni program, sporazum sa Sveučilištem u Zagrebu o predavanju hrvatskog jezika i kolegija iz hrvatske kulture na Sveučilištu u Torontu te ponovo
izdavanje časopisa Gaudeamus samo su neke aktivnosti ovoga društva koje okuplja oko 200 članova i koje uskoro obilježava 25 godina postojanja. Na
njegovo se izlaganje nadovezao doc. dr. sc. Davor
Piskač sa Hrvatskih studija, koji u sklopu projekta
potaknutog od strane AMCA Toronto, predaje kolegije iz hrvatske kulture na Sveučilištu u Torontu.
Istaknuo je kako kolegiji Hrvatski jezik, Hrvatska
književnost, Hrvatska kultura pobuđuju sve više
interesa kod studenata, i to ne samo onih hrvatskog podrijetla. Od početnih 15 studenata upisanih 2012. godine, u 2015. godini novi kolegij Hrvatski mediteranski gradovi upisalo je 66 studenata.
Slijedilo je predstavljanje četiri novoosnovane
alumni udruge. AMA-MEFS sa Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Sisak) predstavio
je prof. dr. sc. Anto Markotić, predsjednik udruge,
AMAC-GFV sa Geotehničkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu (Varaždin) predstavio je g. Marko Šajbek, predsjednik udruge, AMAC-RGNF s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavio je prof. dr. sc. Zoran Nakić, dekan
fakulteta i AMAC-Geof sa Geodetskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu predstavio je g. Damir Pahić,
podpredsjednik udruge. Sve udruge su uz pljesak
podrške jednoglasno primljene u Savez.

Zoran Nakić

Krešimir Mustapić i predsjedništvo
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Nadalje je profesor emeritus Željko Korlaet, član
predsjedništva AMAC Saveza dao uvodno objašnjenje o potrebi mijenjanja Statuta i opis procesa
donošenja i usuglašavanja, te javne rasprave. Ovlašteni predstavnici alumni udruga pristupili su
glasovanju te je Glasačko povjerenstvo nakon prebrojavanja glasova objavilo kako je Statut prihvaćen većinom glasova (sa 42 glasa za, 3 glasa protiv
te 1 nevažeći listić). Usvajanjem statuta naš Savez
društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu
dobiva novi skraćeni naziv ALUMNI UNIZG. Više
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o statutu saveza
o donošenju novog Statuta Saveza pročitajte u posebnom članku kojeg je pripremio prof. emerit. dr.
sc. Željko Korlaet.
Predsjednica Saveza prof. emer. dr. sc. Helena Jasna
Mencer je zahvalila svima što su svojim prisustvom

uveličali ovu radnu sjednicu Sabora te pozvala da
se zajedničkim izvođenjem studentske himne Gaudeamus igitur Sabor proglasi zatvorenim.
Paula Pavletić, tajnica Saveza

O donošenju novog Statuta
Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu
(Almae matris alumni Universitatis studiorum Zagrabiensis)
Problemi i teškoće pri izradi (već i prvog) Statuta
Saveza sežu u vrijeme samog osnivanja pojedinih
alumni udruga, zbog različite strukture, svrhe i
načina djelovanja između udruga osnovanih u
inozemstvu (Mundus udruge) i udruga osnovanih
na pojedinim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu
(Domus udruge). Alumni ideju podržao je tadašnji rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. Zvonimir
Šeparović povodom 320. obljetnice Sveučilišta u
Zagrebu te je 19. listopada 1989. donijeta odluka
o osnivanju Društva bivših studenata i prijatelja
Sveučilišta u Zagrebu (lat. Almae Matris Alumni,
skraćeno AMA).
Prva alumni društva osnivana su tijekom 1990.
godine. Razlike između Mundus i Domus udruga
proizašle su iz objektivnih okolnosti prouzročenih
početkom Domovinskoga rata. Pri tome djelovanje Mundus udruga poprima značenje mnogo šire
od okvira zagrebačkog sveučilišta. One okupljaju
nekadašnje studente svih hrvatskih sveučilišta
pa tako i svoje nazive modificiraju od „izvornog“
AMA u AMCA odnosno AMAC (lat. Almae Matris
Croaticae Alumni), što je bilo od značaja jednako
za promociju hrvatske države u inozemstvu kao i
za naglašavanje obilježja njihovih uloga i sadržaja
rada od značaja za cijelu državu. Zanimljivo je da su
i Domus udruge prema tom uzoru u svoje latinske
nazive uvele riječ Croaticae, iako izvorna alumni
ideja podrazumijeva okupljanje bivših studenata
samo određenog matičnog (zagrebačkog) sveučilišta, pa se tako našla i u nazivu našeg Saveza AMAC.
Navedene razlike između Mundus i Domus udruga dovele su i do različitih stavova o tome kako bi
trebalo izgledati njihovo zajedničko djelovanje
unutar budućeg Saveza udruga na razini Sveučilišta već prilikom potpisivanja Dogovora o osnivanju Saveza bivših studenata i prijatelja Sveučilišta
u Zagrebu 1992. godine. Od potpisivanja dogovora
do stvarnog pokretanja osnivanja Saveza proteklo
je idućih desetak godina. U međuvremenu su pojedine udruge pri fakultetima formalizirale svoje
statuse donošenjem vlastitih statuta i registracijom kod nadležnog tijela državne uprave.
Novu inicijativu za osnivanjem Saveza pokrenula je tadašnja rektorica prof. Helena Jasna Mencer
2002. godine, imenovanjem povjerenstva za izraBroj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

du Statuta Saveza, što je bio nužan uvjet za formalnu registraciju Saveza prema Zakonu o udrugama.
Prvi pokušaj osnivanja Saveza na III. Saboru Društva u srpnju 2004. godine nije uspio zbog različitih gledanja Mundus i Domus udruga na sadržaj
i formu djelatnosti Saveza, odnosno odraza tih
stavova na koncepciju Statuta. O tadašnjim nesuglasicama među udrugama i pojedincima rječito govori Izvješće o radu iz 2005. godine, u kojem
stoji i sljedeća, pomalo dramatična, konstatacija:
„Sama ideja o alumni pokretu nije saživjela u svijesti bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu kada je
riječ o udrugama u zemlji (AMAC-Domus), a izvan
zemlje (AMAC Mundus) u ovom trenutku postoje razmimoilaženja među članovima pojedinih
udruga u njihovom djelovanju. Svi ti razlozi ukazuju na to da je posljednji trenutak da se razradi
strategija djelovanja Povjerenstva i Predsjedništva
Saveza AMAC/AMCA udruga Sveučilišta u Zagrebu, kako bi se ostvario zadani cilj: stvaranje i širenje alumni pokreta, što bi značilo da se na Sveučilištu o AMAC-u razmišlja kao o nečem što je bitno za
prepoznavanje identiteta Sveučilišta“ (vidi: www.
unizg.hr, alumni-izvješća-izvješće 2005.)

Željko Korlaet na Saboru

Konačno je nađeno salomonsko rješenje da udruge
koje prihvate nacrt Statuta i dostave relevantne dokumente o pristupanju osnuju Savez, što je i ostvareno na osnivačkoj sjednici Saveza 22. veljače 2005.
godine. Savez je osnovalo devet Domus udruga,
s otvorenom mogućnošću da mu naknadno pri-
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o statutu saveza
stupe i Mundus udruge „u obliku i na način kako
to budu mogli s obzirom na eventualna zakonska
ograničenja, koja imaju u zemljama u kojima djeluju“ - cit. tadašnje Predsjednice AMAC Saveza
prof. Grete Pifat Mrzljak (AMAC Glasnik br. 6-7,
2006.). Nažalost, treba napomenuti da mogućnost
navedenu u citatu do danas u formalno-pravnom
smislu nije iskoristila niti jedna Mundus udruga,
iako je sudjelovanje Mundus udruga u radu Saveza
sasvim primjereno.
Na izbornom Saboru Saveza u srpnju 2009. godine u Statut su ugrađene određene izmjene o sudjelovanju predstavnika Mundus udruga u Predsjedništvu Saveza, a rasprava o promjeni Statuta,
inicirana na sljedećem izbornom Saboru u lipnju
2013. godine, završila je bez uspjeha. Sabor donosi
odluku da novo Predsjedništvo prikupi dodatne
primjedbe i sugestije, izradi nacrt Statuta i sazove
novu sjednicu Sabora radi usvajanja Statuta.
Odziv na poziv Predsjedništva za dostavom primjedbi bio je doista slabašan, a dodatno prolongiranje izrade nacrta Statuta bilo je uvjetovano
očekivanim donošenjem novog Zakona o udrugama, koji je stupio na snagu u lipnju 2014. godine.
Prijedlog teksta nacrta Statuta prošao je i pravnu
provjeru, ali pokušaj da se isti provjeri u nadležnom tijelu uprave nije uspio, zbog preopterećenosti tih službi uzrokovanih velikim brojem zahtjeva. Usklađen prijedlog teksta Statuta upućen je
početkom ožujka 2015. na raspravu svim alumni
udrugama, a konačan prijedlog Statuta usvojen je
na sjednici Predsjedništva 23. travnja 2015.
Prihvaćajući (nezahvalnu) zadaću Predsjedništva
Saveza da pripremim nacrt teksta novog Statuta
za javnu raspravu, rukovodio sam se idejom da pri
tome pokušamo „pomiriti“ navedene različitosti
između Mundus i Domus udruga, a da se Savez
oformi u duhu izvorne alumni ideje pripadnosti
jednom (zagrebačkom) sveučilištu.
Donošenjem novog Zakona o udrugama iskrsnuli
su i novi problemi, s obzirom da zakon nije jasno
definirao odredbe vezane na specifičnosti našeg
Saveza, što se izravno odnosi na uvjete pridruživanja inozemnih alumni udruga Savezu. Ovaj dodatni problem je to značajniji imajući u vidu već
navedenu činjenicu da se Mundus udruge nisu u
formalnom-pravnom smislu pridružile Savezu ni
po odredbama „starog“ Statuta, koje su u tom smislu za njih bile znatno fleksibilnije.
Rješenje je ponuđeno na način da su promijenjeni statusi Domus i Mundus udruga (ovi se nazivi u
novom Statutu više ne koriste), na način da Domus
udruge imaju status redovitih, a Mundus udruge
status pridruženih članica Saveza, s time da su pra-
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va i dužnosti udruga potpuno izjednačene, osim u
odredbama o manjem broju zastupnika Skupštine i članova Predsjedništva Saveza za pridružene
članice.
Bez namjere daljnjeg prepričavanja pojedinih
odredbi Statuta treba istaknuti još jednu promjenu, koja nije samo formalne prirode, već je odraz
želje da se izvorna alumni ideja istakne i u samom
nazivu Saveza:
▪▪ usklađen je tekst naziva na hrvatskom i latinskom jeziku: Savez društava bivših studenata
Sveučilišta u Zagrebu – Almae matris alumni
Universitatis studiorum Zagrabiensis;
▪▪ promijenjen je oblik pečata Saveza, s latinskim
akronimom ALUMNI UNIZG.

Za razliku od europske (i ine) prakse naši su fakulteti još i danas svojevrsna zasebna „lena“ unutar
istog sveučilišta. Jedan od osnovnih ciljeva našeg
alumni Saveza je njegova integracijska zadaća,
posebno imajući u vidu skromne pomake u višegodišnjim deklariranim nastojanjima za integracijom Sveučilišta. Novi Statut Saveza je jedan od
doprinosa tim nastojanjima, što se podjednako
odnosi i na Domus i na Mundus udruge, bez obzira
što je statut samo formalan okvir za integracijske
pomake.
Statut je usvojen na sjednici Sabora 3. srpnja 2015.
(42 glasa za, 3 glasa protiv uz 1 nevažeći listić).
I na kraju jedna napomena: pravovaljanost Statuta
još treba verificirati nadležno tijelo državne uprave u
okviru postupka upisa Saveza u Registar udruga RH.
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Željko Korlaet, član Predsjedništva Saveza
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rektor Damir Boras
Foto: Anto Magzan, PIXSELL

Sveučilište u Zagrebu i izazovi
Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 17. listopada
2014. godine donio Strategiju obrazovanja, znanosti
i tehnologije. Usporedno s donošenjem nacionalne
strategije, prethodna je uprava Sveučilišta intenzivirala i rad na strateškim dokumentima Sveučilišta u Zagrebu kako bi se postigla visoka razina
usuglašenosti s nacionalnom strategijom. Senat
Sveučilišta u Zagrebu tako je tijekom 2014. godine usvojio Strategiju studija i studiranja, Strategiju
razvoja sustava podrške studentima, Strategiju sustava osiguravanja kvalitete, Strategiju istraživanja,
transfera tehnologije i inovacija, Strategiju internacionalizacije, Strategiju prostornog i funkcionalnog razvoja, Strategiju sporta i Strategiju razvoja edukacije
u umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva i istraživanja.
Poštujući donesene odluke Senata, novoizabrana
je uprava Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015. nastavila s planovima zacrtanima
u strateškim dokumentima Sveučilišta uz iznimke
koje sam kao rektor naveo u svom Programu rada
predloženika za rektora Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Program rada), a koje se odnose na oslanjanje u
vođenju Sveučilišta na čelnike sastavnica, kao na
one koji imaju najveći legitimitet i znanje na sastavnicama, te na predstavnike sastavnica u tijelima Sveučilišta. Pravna osobnost sastavnica SveBroj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

učilišta u Zagrebu nameće znatnu autonomiju, a
time i veliku odgovornost njihovih dekana. Stoga i
upravljanje Sveučilištem u Zagrebu, koje se značajno razlikuje od upravljanja malim sveučilištima,
podrazumijeva dogovor s čelnicima, kao i stalan
nadzor njihova rada, u skladu sa statutarnim i zakonskim odredbama.
Suradnja na razini Rektorskoga zbora Republike
Hrvatske znatno je poboljšana od prošle akademske godine, a nastojat ću kao predsjednik Rektorskog zbora RH za ovu akademsku godinu i dalje
poticati i razvijati međusveučilišni dijalog i još
kvalitetniju suradnju. Rektorski zbor Republike
Hrvatske u proteklom razdoblju intenzivno se bavio pitanjima sustava financiranja znanosti i visokog obrazovanja, temom zapošljavanja i kadrovske obnove sveučilišta (posebice zapošljavanjem
znanstvenih novaka), problematikom suglasnosti
s Ustavom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 94 od 22. srpnja 2013.),
pitanjem sustava osiguravanja kvalitete u visokom
obrazovanju i znanosti javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj, temom vrjednovanja znanstvenoga rada i poticanju otvorenog pristupa znanstvenim informacijama te brojnim drugim temama.
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Uprava Sveučilišta u Zagrebu
Foto: Luka Mjeda

Uzimajući u obzir viziju koju sam naveo u Programu rada, istaknuo bih kako je uprava Sveučilišta u
Zagrebu inicirala mjeru o dodjeljivanju razvojnih
koeficijenata javnim sveučilištima, predlažući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (dalje:
MZOS) način rješavanja problema oko 1400 znanstvenih novaka u sustavu visokog obrazovanja.
To je rezultiralo preusmjeravanjem proračunskih
sredstava sveučilištima u obliku razvojnih koeficijenata za raspisivanje natječaja i zapošljavanje
mladog znanstvenog i nastavnog potencijala, od
čega nešto manje od 1000 radnih mjesta za Sveučilište u Zagrebu. Nova uprava Sveučilišta u Zagrebu unaprijedila je svoje administrativne usluge
prema sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu pa je
od listopada 2014. godine do kraja rujna 2015. godine znatno ubrzana administrativna procedura i
izdano je dvostruko više suglasnosti sastavnicama
za nova radna mjesta u odnosu na prethodne dvije
akademske godine. Već sada, u 2015. godini izdano
je preko 1000 suglasnosti za radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu.
Iako se očekivalo da će se u 2015. godini na nacionalnoj razini uspostaviti novi sustav financiranja
znanosti i visokog obrazovanja putem cjelovitih
programskih ugovora, naznake novoga prijedloga modela sufinanciranja troškova studiranja za
ak. god. 2015./2016. MZOS-a nisu išle u prilog tom
očekivanju. Ministarstvo je pristupilo predlaganju
financiranja javnih sveučilišta putem iste metode distribucije sredstava Državnoga proračuna,
predlažući ponovno parcijalne modele subvencioniranja sustava znanosti i visokog obrazovanja,
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uz jedinu razliku što se uz sufinanciranje troškova
studiranja redovitih studenata sada vežu i materijalni troškovi javnih institucija. Na nacionalnoj je
razini i dalje vidljiv planirani pad izdvajanja proračunskih ulaganja u visoko obrazovanje (samo Sveučilištu u Zagrebu nedostajalo bi oko 50 milijuna
kuna), a isto tako s druge strane onemogućava se
i kompetitivno financiranje projekata. Sveučilište
u Zagrebu suočilo se s nekoliko bitnih poteškoća u
financiranju sastavnica. Naime, nastavljen je petogodišnji kontinuitet pada prihoda iz Državnog
proračuna za materijalne troškove te se nisu isplaćivala sredstva za rad vanjskih suradnika. Istodobno došlo je do povećanja troškova poslovanja kod
nekih sastavnica zbog izgradnje ili uređenja novih
prostora (Muzička akademija) ili novih studijskih
programa (Studij plesa i baletne pedagogije na
Akademiji dramske umjetnosti). Napravljena je
revizija pojedinih dijelova poslovanja Sveučilišta
te su uočeni nedostaci kod realizacije ranijeg programskog ugovora. Stoga je Sveučilište u Zagrebu, u pregovorima s MZOS-om vezanima uz novi
trogodišnji Ugovor sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu, inzistiralo da se ponište
sve nepovoljne odredbe starih ugovora i osiguraju
neophodna sredstva za nesmetano odvijanje poslovanja Sveučilišta. U tom se smislu tražilo da se
u ugovor unese odredba da sredstva osigurana za
studiranje redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu nisu nužno dostatna
sredstva, kao i da će se po provedenoj analizi i temeljem rezultata analize započeti pregovori oko
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potrebe izmjena ili nadopuna Ugovora u svrhu
ugovaranja povoljnijih uvjeta ili pak, ako se to ne
dogodi, do raskida takvog ugovora. U sljedećoj
godini Sveučilište će nastojati osigurati veća proračunska sredstva za troškove poslovanja, kao i
nastaviti rad na poboljšanju programskog ugovora u cilju objedinjavanja financiranja cjelokupne
redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu kroz jedinstveni programski ugovor.
Na području financiranja istraživanja u posljednjih
godinu dana uspostavljena su nova, jednostavnija i
pravednija mjerila za raspodjelu sveučilišnih potpora istraživanjima, kao i potpora doktorandima.
Također je uspostavljena izvrsna suradnja s predstavnicima svih glavnih distributera međunarodnih časopisa, knjiga i baza podataka te su sklopljeni
iznimno povoljni ugovori za ovogodišnju nabavu
brojnih časopisa. Na kraju, unatoč problemima sa
smanjenim državnim financiranjem znanstvenoistraživačkih projekata, na tzv. Leidenskoj listi za
rangiranje sveučilišta u svijetu položaj Sveučilišta
u Zagrebu poboljšao se u 2015. godini za nekoliko
mjesta, u odnosu na 2014. godinu, imajući u vidu
ukupan broj publikacija te broj publikacija koje su
među 10% najbolje citiranih radova, prema bazi podataka Web of Science. Također, prema kriterijima
Webometrics za rangiranje sveučilišta, položaj Sveučilišta u Zagrebu u 2015. godini poboljšao se i sada je
na 458. mjestu, u odnosu na 497. mjesto u 2014. godini. Za 2016. godinu glavni ciljevi Sveučilišta glede financiranja su: (1) kroz pregovore s nadležnim
Ministarstvom uspostaviti novi sustav i mjerila
financiranja znanstvenih istraživanja (sveučilišne
potpore u sklopu cjelovitog iznosa); i (2) novi sustav
i mjerila za pretplatu znanstvenih baza podataka i
časopisa (u suradnji s NSK).
Uprava Sveučilišta u Zagrebu će u suradnji s Rektorskim zborom RH i dalje inzistirati na povećanju
izdvajanja BDP-a za sustav znanosti i visokog obrazovanja te posebno paziti da se prilikom donošenja
budućih zakonskih i podzakonskih akata ne narušava ustavno načelo autonomije sveučilišta.
Tijekom ove akademske godine nastavlja se s praćenjem kvalitete studija i studiranja, nastavnoga i
znanstvenog rada, ali i svih ostalih segmenata djelovanja Sveučilišta, zbog čega je nedavno imenovana
i nova prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete, prof. dr. sc. Mirjana Hruškar. Godine
2015. usvojena je revidirana verzija Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru
visokoga obrazovanja (ESG standardi) kako bi se poboljšala njihova jasnoća, primjenjivost i korisnost.
Uprava Sveučilišta radit će na ostvarenju glavnih
strateških pravaca provedbe Strategije sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu: unaprjeđenje
sustava osiguravanja kvalitete i osiguravanje minimalnih standarda kvalitete u svim područjima djelovanja na razini sastavnica i Sveučilišta, kao i poticanje
razvoja kulture kvalitete, koja podržava izvrsnost u
svim aspektima realizacije misije Sveučilišta.
Broj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

prorektorica Mirjana Hruškar
Foto: Luka Mjeda

I dalje su u porastu odlazne i dolazne međunarodne studentske razmjene i razmjene nastavnika u okvirima europskih programa mobilnosti te
je povećan broj inozemnih sveučilišta s kojima su
potpisani bilateralni sporazumi o razmjeni studenata kao i broj međunarodnih sveučilišnih mreža i
udruženja s ciljem jačanja i širenja svojih međunarodnih aktivnosti.
Sljedeće godine, od 12. do 25. srpnja, održat će se
Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016 u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci, kao i Hrvatskoga akademskoga sportskog saveza, Grada Zagreba i Grada Rijeke te Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Natjecatelji će biti smješteni u obnovljenim
studentskim naseljima koji su financirani uz državnu potporu, a država će materijalno poduprijeti i organizaciju te iznimne međunarodne sportske
manifestacije. Očekuje se približno 5.000 sportaša
iz oko 40 europskih zemalja i s oko 300 europskih
sveučilišta, zbog čega se to i smatra najvećim međunarodnim sportskim događajem u povijesti Hrvatske. Potporu organizaciji i provedbi Europskih
sveučilišnih igara dat će oko 2.000 volontera, a
ukupno se očekuje oko 12.000 akreditiranih osoba.
Za vrijeme te manifestacije održat će se međunarodna Rektorska konferencija kojoj će prisustvovati gotovo 100 rektora iz cijele Europe, što će biti
najveći skup rektora u hrvatskoj povijesti uopće.
Za potrebe natjecateljskih aktivnosti tijekom Europskih sveučilišnih igara te za unaprjeđenje obrazovnih i rekreacijskih sportskih programa preuredit će se i izgraditi novi kapaciteti Zapadnoga
kampusa Sveučilišta u Zagrebu, koji će u konačnici
imati ukupnu bruto površinu od 132.995 m2 zatvorenoga i otvorenoga prostora, uključujući dvoranski sklop, zgradu Kineziološkoga fakulteta, Centar
za osnovne kineziološke transformacije i Hrvatski
institut za kineziologiju, kao i vanjska vježbališta
te površine za rekreacijske aktivnosti i površine
parka. Do kraja 2015. godine u studentskim naseljima „Cvjetno naselje“ i „Stjepan Radić“ bit će obnovljeni smještaji u obliku 4.522 studentska ležaja,
odnosno ukupno 36.152 m2 obnovljene površine
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studentskih soba sa sanitarijama. Uređuje se kompletan okoliš i infrastruktura, dok se u „Cvjetnom
naselju“ još uređuju liječnička ordinacija opće
prakse i stomatološka ordinacija, prostorije za
vježbanje i rekreaciju, plesna dvorana i kongresna
dvorana za rad studentskih udruga. Višegodišnja
nastojanja dovela su i do završetka izgradnje nove
zgrade Muzičke akademije te do njezinoga preseljenja u nove prostore u siječnju 2015. godine. Do
kraja 2015. godine očekuje se da će polivalentna
koncertna dvorana biti sasvim opremljena, što će
doprinijeti glazbenom i kulturnom životu Sveučilišta u Zagrebu i grada Zagreba.
Neriješeni imovinsko-pravni odnosi, posebice oni
vezani uz prijave infrastrukturnih EU projekata,
usporavali su realizaciju tih projekata te je stavljen
prioritet na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u području investicija i prostornog planiranja
i u 2015. godini, a kako bi se moglo aplicirati na
strukturne fondove i ostale alternativne izvore financiranja. Nastojanja čelnika sastavnica i uprave
Sveučilišta u Zagrebu u tom području bila su vidljiva i na indikativnoj listi projekata od 25. listopada 2015. iz područja znanstvene infrastrukture za
novo programsko razdoblje 2014. - 2020. na kojoj
se od ukupno 33 projekta trenutno nalazi i 9 projekata Sveučilišta u Zagrebu: CeNIKS - centar za napredna istraživanja kompleksnih sustava (Prirodoslovno-matematički fakultet); Centar za ljevarstvo
- SIMET (Metalurški fakultet); Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak HR-ZOO (Sveučilišni računski centar (SRCE) Sveučilišta u Zagrebu); Inovacijski centar (Fakultet elektrotehnike i računarstva);
Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC) (Tekstilno-tehnološki fakultet); Opremanje poluindustrijskoga
praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija (Prehrambeno-biotehnološki fakultet);
Opremanje regionalnog centra za laboratorijska
istraživanja u hidromehanici (Fakultet strojarstva
i brodogradnje); Regionalni centar izvrsnosti za
robotske tehnologije (Fakultet strojarstva i brodogradnje); Zapadni kampus Sveučilišta u Zagrebu
(Kineziološki fakultet). Također, treba naglasiti
značajan napredak prijava projektnih prijedloga
u ograničenom postupku dodjele bespovratnih
sredstava „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, broj KK.09.1.2.01,
u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i
kohezija 2014.-2020.” (OPKK), u okviru kojega se
realiziraju dva projekta uređenja i izgradnje smještajnih kapaciteta Studentskog centra u Zagrebu
Sveučilišta u Zagrebu (Rekonstrukcija građevina,
infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja
Stjepan Radić i Cvjetno naselje) i Studentskog centra
u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu (Sveučilišni kampus Varaždin, faza III - Studentski dom s pratećim sadržajima). Sadašnja uprava Sveučilišta u Zagrebu,
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na čijem sam čelu, želi stvoriti preduvjete i omogućiti bolje uvjete rada za studente i znanstvenonastavno osoblje prije svega kroz povećanje prostornih kapaciteta na sastavnicama koje nemaju
dovoljno prostora te investicijskim zahvatima koji
mogu dovesti do poboljšanja.
U proteklome razdoblju Sveučilište u Zagrebu napravilo je značajan iskorak prema sveučilištu u kojem će, osim istraživanja i obrazovanja, inovacije
postati važan dio misije, i u kojem će se, osim poticanja izvrsnosti temeljnih i primijenjenih istraživanja, podržavati i transfer znanja u gospodarstvo.
U tu svrhu objedinjavaju se aktivnosti potpore poduzetništvu u vidu stvaranja Sveučilišne inovacijske
mreže koja se temelji na povezivanju inovativnih
istraživačkih timova sa sastavnicama Sveučilišta i
gospodarskih subjekata s ciljem razvoja njihovih
novih proizvoda i usluga. Do sada je Sveučilišnoj
inovacijskoj mreži pristupilo 15 sveučilišnih sastavnica i isto toliko gospodarskih i drugih subjekata među kojima su Agrokor, Podravka, IBM i
Končar. U suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske
osiguran je nastup istraživačkih timova sastavnica
Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnim sajmovima inovacija AGRO Arca i ARCA na kojima su predstavnici Sveučilišta u Zagrebu dobili niz priznanja
za svoje inovacije. Za promicanje inovacija, u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Udrugom inovatora Hrvatske, od prosinca
2014. godine održano je čak sedam tribina pod
nazivom „Inovacije i transfer tehnologije, poticaj
gospodarskoga razvoja Hrvatske“. S Gradom Zagrebom potpisan je sporazum o razvoju Zagrebačkog tehnološkog parka, a s Gradom Vukovarom o
suradnji na njihovim razvojnim projektima i programima. Konkretan rezultat ovakvih napora je
osnivanje prvih spin-off tvrtki kojima je Sveučilište
suvlasnik, a jedna od njih već je u prvih osam mjeseci poslovanja ugovorila poslove vrijedne gotovo
milijun kuna. Također, u prostorima Sveučilišta u
Zagrebu na Borongaju u rujnu 2015. godine otvoren je Biocentar - inkubator za start-up i biotehnološke tvrtke.
Sveučilište i dalje želi voditi brigu o (budućem)
mladom znanstvenom i nastavnom kadru prenoseći kompetencije s vrsnih znanstvenika i nastavnika na mlade, promicati inovativne prakse
u visokom obrazovanju, kao i stvarati inovativne
standarde cjeloživotnoga učenja.
Kao što sam i naveo u Programu rada, moja je vizija
da Sveučilište u Zagrebu bude istaknuto europsko
i svjetsko sveučilište, a pri tom aktivno djelujući
na očuvanju i promicanju hrvatskoga identiteta, u
čemu posebnu ulogu vidim i u glasnicima – bivšim
studentima Sveučilišta u Zagrebu, a danas uspješnim i ostvarenim ljudima.
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prilozi alumni udruga

Osnovana Udruga bivših studenata i prijatelja Geodetskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Osnivačka skupština Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Geodetskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održana je 22. svibnja 2015. u Velikoj
predavaonici AGG fakulteta u Zagrebu. Skupštini
je bilo nazočno 50-ak članova. Predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje Udruge profesor emeritus Zdravko Kapović, otvorio je skup, pozdravio
sve nazočne i predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen. Osnivačku skupštinu pozdravili
su: dekan Geodetskog fakulteta prof. dr. sc. Miodrag Roić, tajnik Alumni udruge Građevinskog
fakulteta prof. dr. sc. Joško Krolo, potpredsjednik
AMAC Saveza Sveučilišta u Zagrebu gospodin Krunoslav Kovačević te docent Milan Rezo, predsjednik Hrvatskoga geodetskog društva.
Nakon pozdravnih riječi gostiju, predsjedavajući je
dao nekoliko napomena o inicijativi za osnivanje
Udruge, o potrebi donošenja odluke o osnivanju
Udruge i prihvaćanju Statuta.
Odluka o osnivanju Udruge i prijedlog Statuta,
prihvaćeni su jednoglasno.
Isto tako, jednoglasno je donesena odluka o pristupanju Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja

Geodetskog fakulteta u Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG.
Nakon što je predsjednik Inicijativnog odbora, u
ime Odbora, predložio plan rada za 2015/16. godinu, jednoglasno je izabrano Predsjedništvo u
sastavu: dr. sc. Zdravko Kapović, prof. emerit. –
predsjednik, Damir Pahić, dipl. ing. geod. – potpredsjednik, mr. sc. Marija Brajković – potpredsjednica, izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl – član, dr. sc.
Dražen Švehla – član, doc. dr. sc. Milan Rezo – član,
Sanja Stipetić, dipl. ing. geod. – član, te Nadzorni
odbor u sastavu: Drago Butorac, dipl. ing. geod.,
predsjednik, prof. dr. sc. Asim Bilajbegović, član,
prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić, član. Za likvidatora Udruge jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Miodrag Roić, dekan Geodetskog fakulteta.
Predsjedništvo Udruge je, na svojoj prvoj sjednici izabralo doc. dr. sc. Antu Marendića za tajnika Udruge.
Od 7. kolovoza 2015. upisani smo u Registar udruga
Republike Hrvatske.
Zdravko Kapović, predsjednik udruge
Ante Marendić, tajnik udruge

AMA Stomatološkog fakulteta
Susret alumni generacije upisane 1975.
dina od upisa i 35 (ili 34) godine od apsolviranja/
diplomiranja.
U predavaonici Stomatološkog fakulteta govor dobrodošlice kolegama je održao prodekan, prof. dr.
sc. Ivan Alajbeg. Također su bile prezentirane stare
fotografije iz studentskih dana. Nakon službenog
dijela slavlje je nastavljeno u restoranu Vinodol.
Iz te generacije na Stomatološkom fakultetu zaposleni su profesorica Goranka Prpić, profesor Dado
Katanec i profesorica Asja Čelebić.

Alumni generacije 1975. ponovno u klupama

Prema tradiciji AMA SFZG, alumni udruge Stomatološkog fakulteta u Zagrebu i sastajanja bivših
studenata, organiziran je sastanak generacije stomatologa upisanih na Stomatološki fakultet 1975.
godine, a koja je apsolvirala i/ili diplomirala 1980.
i 1981. godine. Ova generacija sastala se 17.10.2015.
u prostorijama Predavaonice Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5. Dakle, bilo je to 40 go-
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Susret alumni generacije upisane 1990. godine: „Još smo mladi!“
Te se večeri, dvadeset godina nakon apsolviranja,
nisu reminiscirale ove teme. Četrdeset dvoje alumnija međusobno su si izgledali mlado kao onih
godina, a dame su bile još ljepše nego onda. Zahvalan sam svim kolegama koji su se potrudili doći iz
Zadra, Splita, Umaga, Graza i Bjelovara, uz ostale
iz Zagreba i okolice. Svečani program je započeo
u predavaonici Fakulteta, uz pjenušac i tortu. Prilikom ulaska nas je dočekalo iznenađenje - zbor
studenata Stomatološkog fakulteta imao je svoju
premijeru. Otpjevali su nam pjesmu „Milena, generacijo“ Novih fosila.
Alumni generacije 1990.

Dana 6. studenog 2015., uvečer, u dvorište Gundulićeve 5 opet je odisalo elegancijom i emocijama
susreta kolega koji se nisu vidjeli dvadesetak godina. To je peto okupljanje generacije otkako je osnovana udruga AMA SFZG, i ujedno dosad najmlađa
generacija alumnija. „Motori“ okupljanja ove generacije bile su Nives Romana Beketić Lušić i Vlatka Babić (r. Čilić). Generacija je to koja je upisala
1990, a diplomirala između 1995. i 1996. godine. To
je generacija koja je ratne godine provela u sigurnosti studentskih dana u Zagrebu. Međutim, iako
studijem stomatologije dominira ljepši spol, među
malobrojnim muškim kolegama našlo se i njih
koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Nažalost,
zbog rata u Hrvatskoj, generacija je to koja ne može
reći da su najljepše godine bile vrijeme studiranja.
Na drugu su nam godinu došli kolege studenti iz
okupiranog Sarajeva, i bilo nam je drago da su s
nama. Zbog gotovo udvostručenog broja studenata, uvjeti u kojima je Fakultet radio su bili iznimno
teški. Dobro se sjećam kliničkih vježbi iz parodontologije, koje nam je vodio akademik Berislav Topić, nakon što je došao iz Sarajeva. Odjednom se
začula serija eksplozija. U prvi mah sam pomislio
da je topnik s Lotršćaka stavio previše eksplozivnog punjenja, da bih ubrzo shvatio kako nije još
podne, već je tek 10.30, dana 2. svibnja 1995.
Mi smo, kao svi studenti, bili puni duha, entuzijazma i veselja, ali ipak nas je obilježila činjenica da
smo ratna generacija.

Dekan i zbor studenata SFZG

Bilo je dirljivo vidjeti svoje studente, koji su se potrudili doći uvečer na Fakultet i počastili starije kolege zrncem nostalgije. A to im je bio prvi nastup.
Među svečanim uzvanicima bili su dekan, prof.
Hrvoje Brkić, i naši dragi učitelji, umirovljeni profesori Jozo Šutalo i Josip Pandurić. Oni su nam
označili studentske dane i su svojim znanjem, pristupom podučavanju i ugledom bili uzor. Stoga ne
čudi da su mnogi među nama željeli svoje karijere
posvetiti radu na Fakultetu. Šestero nas je ostalo
raditi na fakultetu, a sad smo profesori i docenti:
Hrvoje Jurić, Dubravka Knezović Zlatarić, Jelena
Dumančić (r. Galić), Bernard Janković, Vanja Vučićević-Boras i moja malenkost. Nakon druženja uz
prezentaciju fotografija studentskih tuluma i trenutaka s Fakulteta, društvo se uputilo u restoran,
gdje se zabava nastavila, za neke i do jutarnjih sati.
Ivan Alajbeg, predsjednik AMA SFZG

Torta za generaciju 1990
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Regionalni sastanak alumni udruga fakulteta strojarstva

Sastanak alumni udruga iz regije

Na inicijativu ALUMNI društva Fakultete za strojništvo, Univerze u Mariboru 12. studenog 2015.
godine na Fakulteti za strojništvo održan je prvi
sastanak ALUMNI udruga iz regije. Sastanak je organiziran u cilju unaprjeđenija suradnje udruga i
sudjelovanje u projektima od zajedničkog interesa.
Sastanku su prisustvovali predstavnici ALUMNI
udruga sa sljedećih fakulteta: Strojniški fakultet
Univerze u Mariboru, Strojniški fakultet Univerze
u Ljubljani, Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, Tehnički fakultet Sveučilišta u
Rijeci i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Bili su pozvani predstavnici ALUMNI udruga s
TU Graz, te Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Slavonskom brodu koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati sastanku. Sastanku je također prisustvovao predstojnik Karijernog centra pri Univerzi u
Mariboru.
Nazočne je pozdravio dekan Fakultete za strojništvo u Mariboru profesor Bojan Dolšak. Nakon toga
su nazočni predstavnici udruga u okviru petnaestak minuta prikazali institucije sa kojih dolaze
te opisali aktivnosti ALUMNI udruga. Profesor
Mladen Franz koji je, uz pomoć računalne prezentacije, upoznao nazočne sa poviješću i radom
našeg ALUMNI saveza te, naravno, rad udruge
AMAC FSB. Nakon njega je profesor Remzo Dedić
predstavio ALUMNI udrugu Fakulteta strojarstva
i računarstva u Mostaru koja je utemeljena 2014.
godine. Slijedio je prikaz udruge sa Fakultete za
strojništvo iz Ljubljane koja će imati osnivačku
skupštinu u studenom ove godine. Profesor Zoran
Mrša sa Tehničkog fakulteta u Rijeci upoznao je
nazočne s aktivnosti njihove udruge koja je utemeljena 2000. godine i ima oko 1800 članova. Glavni
problem djelovanja njihove udruge jeste nedostatak prostora za okupljanje članova te predavanja u
organizaciji Udruge. Glavni cilj ALUMNI udruge
Tehničkog fakulteta u Rijeci jeste pomoć i sudjelovanje u prijavama za međunarodne projekte. ProBroj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

fesor Karl Gotlih tajnik Društva ALUMNI Fakultete za strojništvo u Mariboru, prikazao je aktivnost
udruge poglavito u organizaciji stručnih predavanja za članove udruge. Vrijedno je spomenuti da
je do sada organiziran već 34. Strojniški bal (od
prije 4 godine preimenovan u Ples inženjerjev). Ta
priredba je puno starija od ALUMNI udruge koja
je osnovana 2009. godine. Na kraju je gospodin
Matej Kosi predstavio Karijerni centar Univerze
u Mariboru koji je na neki način poveznica svih
13 ALUMNI udruga na Mariborskom sveučilištu.
Glavni zaključci sastanka su bili da udruge iz regije
moraju intenzivno surađivati na promociji ALUMNI ideje i prikupljanju članova iz redova diplomiranih inženjera. Potrebna je također suradnja
na kvalitetnoj pripremi za dobivanje zajedničkih
međunarodnih projekata. Susreti ovakve vrste
trebaju od sada biti tradicionalni s namjerom koordinacije aktivnosti i razmjene iskustava u radu
udruga. U buduće aktivnosti potrebno je uključiti
kolege iz Graca i Budimpešte.

Sveučilište u Mariboru

Poslije sastanka gospodin Mladen Kraljić, voditelj
ureda za međunarodnu suradnju Univerze u Mariboru proveo je učesnike kroz nedavno renoviranu
zgradu Rektorata koja se nalazi u povijesnoj jezgri
Maribora.
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Aktivnosti AMAC-FSC-a tijekom 2015. godine

prof. dr. sc. Mario Šafran na konferenciji ZIRP 2015

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti AMAC-FSC
tijekom ove godine, u skladu sa Planom rada, realizirala je aktivnosti vezane za donošenje novog
Statuta, organiziranje stručnog predavanja i znanstveno-stručnog savjetovanja te planiranje idućeg
ZIRP-a 2016.
U skladu s novim Zakonom o udrugama, 30. lipnja
održana je Izvanredna skupština AMAC-FSC-a tijekom koje je izglasan novi Statut udruge. Nakon
ljetne stanke, novi Statut je predan Uredu za udruge Grada Zagreba na verifikaciju.
Izvanrednoj skupštini prethodila su stručna predavanja pod nazivom „Status ovlaštenog inženjera
prometa – jučer, danas i sutra“. Predavanja su okupila pedesetak sudionika koji su kroz raspravu donijeli zaključke o mogućnostima poboljšanja rada
i statusa ovlaštenog inženjera prometa.
Udruga je u svibnju bila suorganizator znanstveno-stručnog savjetovanja Znanost i razvitak prometa 2015, koje je okupilo 120 sudionika i bilo
fokusirano na poboljšanje suradnje znanstveno-

nastavnih institucija s gospodarskim subjektima u
Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. U zadnjem
kvartalu ove godine Udruga je prionula planiranju
idućeg ZIRP-a 2016.
Kakav položaj ima Republika Hrvatska u međunarodnoj mreži robnih tokova? Jesu li logistički operateri koji posluju u Hrvatskoj privukli određene
robne tokove ili postoje drugi kriteriji globalne
ekonomije koji utječu na robne tokove? Navedena
pitanja svakodnevno zaokupljaju hrvatske znanstvenike i gospodarstvenike, što je uvjetovalo da se
znanstveno-stručno savjetovanje Znanost i razvitak prometa 2016 (ZIRP 2016) usmjeri na razmatranje perspektive hrvatske logističke industrije u
privlačenju međunarodnih robnih tokova.
Tijekom savjetovanja održat će se okrugli stol
pod naslovom „Položaj hrvatskog gospodarstva u
strukturi globalnih robnih tokova“ čime će se sudionicima omogućiti rasprava i razmatranje svih
mogućnosti hrvatskog gospodarstva u generiranju
i privlačenju robnih tokova. Naglasak je na prometne i ostale logističke aktivnosti u funkciji optimiranja djelovanja opskrbnih lanaca, odnosno
agregacije i disperzije robnih tokova s ciljem optimiranja dopreme robe do mjesta potrošnje.
Nadalje, Udruga radi na pojednostavljenju učlanjenja pomoću on-line pristupa preko weba Udruge. Po običaju, smatramo da smo pred sebe postavili radne aktivnosti koje ćemo sigurno ispuniti i
time poboljšati rad Udruge i njenu svakodnevnu
dostupnost sadašnjim i budućim članovima.
Mario Šafran, predsjednik AMAC-FSC

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja
Tekstilno-tehnološkog Fakulteta – AMCA TTF
Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF) nastavila je svoje djelovanje novim sadržajima okupljanjem bivših studenata u interesu tekstilne struke
i znanosti, za pomoć studentima TTF-a, te promociju Sveučilišta u Zagrebu i TTF, u svim vidovima
akademske djelatnosti.
Središnji događaj udruge AMCA TTF je godišnja
Skupština, koja okuplja članove i prijatelje, na bogati sadržaj svog Programa i uvijek u prisutnosti
brojnih uzvanika. Skupštinu otvaraju hrvatska i
studentska himne, glasovima Zbora AMCA TTF, te
gostujućih zborova. Godišnju skupštinu održanu
17. lipnja 2015. otvorio je združeni zbor Župne crkve
12

svetog Mateja i Zbora Collegium pro musica sacra.
Na sjednicama Predsjedništva Udruge se, pored
ostalog, ove godine najviše raspravljalo o izmjenama i dopunama Statuta Udruge sukladno Zakonu
o udrugama. Izmijenjen Statut je u srpnju 2015.
dostavljen na usvajanje Gradskom uredu za udruge. Sukladno Zakonu o udrugama izrađene su nove
Pristupnice Udruzi.
AMCA TTF pruža stalnu potporu novoj Hrvatskoj
udruzi za boje, u svom Glasniku objavljuje aktivnosti ove Udruge ali svojim članovima i prijateljima najavljuje značajne aktivnosti Udruge, poglavito obilježavanje Međunarodnog dana boja, koji se
održava svake godine, 21. ožujka.

ALUMNI UNIZG

Broj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

nja 2015. pobjednik je kategorije malih vokalnih
ansambala na Natjecanju hrvatske vokalne tradicijske glazbe u KD V. Lisinski, te 6. lipnja 2015. dobitnik je zlatne plakete i prvog mjesta u kategoriji
malih vokalnih ansambala, na 6. međunarodnom
natjecanju Zlatna lipa u Tuhlju.
Udruga nastavlja okupljanje generacije studenata
koje tradicionalno poziva na Godišnju skupštinu.
Ovog puta to je bila 1. generacija mag. ing. tekstilne
tehnologije, upisana 2005./2006.

Otvorenje Skupštine 2015.

Udruga ostvaruje suradnju ima potporu tekstilnih
tvrtki i ustanova koje su prepoznale važnost okupljanja tekstilaca. One obogaćuju rad AMCA TTF
svojim predstavljanjem na skupštini u Glasniku, u
vremenu globalnih ekonomskih poteškoća u gospodarstvu, poglavito u tekstilstvu.
E-poštom AMCA TTF šalje informacije o kulturnim i drugim događajima u poveznici s Udrugom
i matičnim fakultetom. Ovime širi krug suradnih
udruga i prijatelja iz glazbenih, umjetničkih i drugih područja. Udruga je u stalnom kontaktu s nekim alumni udrugama AMAC domus ((AMACIZ,
AMAC SF, AMCA FSC, Alumni KIF, AMCA ERF
i dr.) te AMAC mundus, (poglavito u Australiji,
Francuskoj i Njemačkoj)). U travnju 2014., predsjednica AMCA-Paris, gospođa Lamia Ruzdic-Barbier pozvala je Predsjednicu AMCA TTF da održi
predavanje o Udruzi, koje će se realizirati pred kraj
2015. godine. Predstavnici Udruge su često uzvanici Skupština drugih udruga AMCA domus. U
protekloj akad. god. Predsjednica AMCA TTF je
tradicionalno sudjelovala u radu Skupštine udruge
AMACIZ, te Skupštine mlade udruge AMAC ERF
(Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta) kojoj je
pružila veliku potporu u njenom početnom radu.
U suradnji s matičnim fakultetom i Znanstvenoistraživačkim centrom za tekstil (TSRC) AMCA TTF
organizira znanstveno-gospodarske tribine. U proteklom periodu održano je 5 zanimljivih tribina.
Udruga AMCA TTF pruža stalnu potporu studentima TTF, (poglavito u njihovoj mobilnosti)
te nastavlja objavljivanje Natječaja za studentske
radove.
AMCA TTF ističe postignuća svojih članova kad o
tome ima informaciju. U protekloj akad. god., pored stečenih doktorata znanosti, dva člana Predsjedništva Udruge primila su značajna odličja.
Prof. emeritusu dr. sc. Ivi Soljačiću u 2015. dodijeljena su nagrada HATZ-a za životno djelo Moć znanja te zlatna medalja HATZ-a. Član predsjedništva
i voditelj Zbora AMCA TTF, Marijan Špiljak, dipl.
inž., član je klape Prvi komin Snježanin, koja je u
tjedan dana osvojila dva značajna odličja: 30. svib-
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Skupstina 2015., generacija 2005.

Udruga ima promotivne suvenire, te svake godine
izrađuje T-majice u drugoj boji s logom AMCA TTF,
po čemu je prepoznatljiva na Sveučilištu u Zagrebu
te u krugovima AMAC udruga u Hrvatskoj.
Ovu godinu udrugu AMCA TTF je obilježio još jedan događaj druženja, susret alumna AMCA TTF
na afričkom kontinentu, u Casablanci.

Susret AMCA TTF u Casablanci

Naime, početkom studenog 2015., u vrijeme održavanja skupa ITMC 2015 u Casablanki (5th International Conference on Intelligent Textiles & Mass
Customisation) vjerni alumni AMCA TTF, Ferid i
Gordana Jakupović, te Branka i Sead Đafić, doputovali su iz dalekog Tangera u Casablanku, da bi
se susreli s članicom AMCA TTF, Anom Marijom
Grancarić, koja je sudjelovala na ovom skupu. Vrijedni naši alumni imaju tvornice tekstila a ističem
njihovu tradicionalnu pomoć Hrvatskom veleposlanstvu u Rabatu.
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Aktivnosti AMACIZ-a u 2014. i 2015.
Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijskotehnološkog studija (AMACIZ) nastavlja svoje aktivnosti na okupljanju završenih studenata Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) te obavještavanju o novostima u Društvu i na Fakultetu.
Ove godine obilježeno je 25 godina djelovanja
Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija. Tim povodom je 13. veljače 2015. u Velikoj predavaonici na Marulićevu trgu
19, u zajedničkoj organizaciji AMACIZ-a i FKIT-a,
održana svečana godišnja skupština AMACIZ-a.
Okupljene su pozdravili dekan FKIT-a prof. dr. sc.
Bruno Zelić, predsjednica Saveza AMAC/AMCA
društava Sveučilišta u Zagrebu prof. emer. Helena
Jasna Mencer i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. sc. Damir Boras, koji su pohvalili dosadašnje
djelovanje Društva i zaželjeli mu buduće uspjehe u
međusobnom povezivanju alumna, a time i Fakulteta s partnerima u gospodarstvu i u inozemstvu.
Tom prilikom dodijeljena su priznanja zaslužnim
članovima Društva: profesoru emeritusu Branku
Kunstu za izuzetan doprinos utemeljenju AMACIZ-a te desetogodišnje vođenje i afirmaciju Društva; profesorici emeriti Mariji Kaštelan-Macan za
osobiti doprinos osnivanju AMACIZ-a, višegodišnje
uređivanje Glasnika AMACIZ-a te utemeljenje Akademskog zbora Chemicae ingeniariae alumni (sada
Vladimir Prelog); profesorici Štefici Cerjan Stefanović za višegodišnji rad kao predsjednice AMACIZ-a i
članice prvog Upravnog odbora Društva te djelovanje
u aktivnostima Likovne sekcije i Galerije AMACIZ;
gospodinu Krunoslavu Kovačeviću za 25-godišnji
neprekidni rad u Upravnom odboru AMACIZ-a te
djelovanje u uredništvu Glasnika i Akademskom
zboru Vladimir Prelog; te gospodinu Emiru Hodžiću
za 25-godišnji neprekidni rad u AMACIZ-u, kao članu prvog Upravnog odbora Društva i za dugogodišnje
vođenje Planinarsko-izletničke sekcije.

Aktivnosti sekcija AMACIZ-a
Najstarija sekcija AMACIZ-a, Akademski zbor Vladimir Prelog, u jeku je priprema za svoju 25. godišnjicu u 2016. Program godišnjeg koncerta, održanog 8. ožujka 2015. u Hrvatskom glazbenom zavodu
(HGZ), predstavljao je repertoarni iskorak u odnosu
na dosadašnje i uključivao je zborske obrade suvremenih popularnih pjesama uz solističke nastupe
članova zbora, kojima je to bio prvi javni nastup. S
takvim repertoarom Zbor je nastavio nastupati tokom godine: u Ozlju, na 5. Festi Choralis Zagrabiensis u HGZ-u, te na Festivalu amaterskog kulturnog
stvaralaštva u Vrsaru i svuda ga je izvrsno primila
publika. Zbor je sudjelovao i na 38. susretima zagrebačkih glazbenih amatera u Zagrebu. Jubilarni godišnji koncert održat će se 20. ožujka 2016., a program
će biti presjek najuspješnijih skladbi koje je zbor
izveo u proteklih pet godina.

Akademski zbor Vladimir Prelog
Foto: Zlatko Đuran

Likovna sekcija redovito sudjeluje na smotrama
amatera grada Zagreba te organizira pojedinačne i
skupne izložbe. Kao priznata amaterska slikarska
udruga sudjeluju na izložbama i dobrotvornim slikarskim kolonijama u organizaciji Centra za kulturu i informacije Maksimir, a pojedini članovi i
na drugim izložbama, kao što je 30. susret likovnih
stvaralaca u Kutini. I ove godine Sekcija je organizirala izložbu u sklopu godišnje skupštine AMACIZ-a u galeriji AMACIZ, u prostorima dekanata
FKIT-a na Marulićevu trgu 19.

Antun Glasnović i Branko Kunst
Foto: Damir Markić

Na godišnjoj skupštini usvojene su i izmjene Statuta Društva, kojima je Statut usklađen s novim
Zakonom o udrugama.
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Znanstveno-stručni kolokviji AMACIZ-a redovito se održavaju, te su od zadnjeg javljanja održana
brojna predavanja. Svoje projekte koje financira
Hrvatska zaklada za znanost predstavili su docent
Hrvoje Kušić, profesor Zoran Mandić i profesorica
Zlata Hrnjak-Murgić s FKIT-a te profesor Mirko
Gojić s Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nekoliko izlaganja održali su inozemni gosti u
sklopu svoje suradnje s kolegama na FKIT-u: Ana
Marisa Arias s Universidad Tecnológica Nacional u
Argentini i dr. Saman Hosseinpour s Max-PlanckInstitut für Polymerforschung iz Mainza. U sklopu
kolokvija predstavljene su i nagrađene inovacije
studenata inovatora FKIT-a. Održana su još predavanja „Od problema preko patenta do proizvoda“
Slobodana Rajića, dipl. ing. i Jovane Đurić, mag.
nutr. (R.S. KABEL d.o.o., Zagreb), „Uklanjanje iona
teških metala iz otpadnih voda“ prof. dr. sc. Velizara Stankovića (Tehnički fakultet Bor Sveučilišta
u Beogradu), „The key role of heteroatoms in the
effectiveness of heterocyclic compounds for copper protection in marine environments“ dr. sc.
Matjaža Finšgara (Fakultet kemije i kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Mariboru), „Nova razredba
tvari i materijala – polimeri i nepolimeri“ prof. dr.
sc. Igora Čatića (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu), „Gerstel and GC-MS
TOF generally – Advantages of TOF, variability of
use. Sample preparation (Gerstel)“ dr. Pavela Jiroša
(LECO Instrumente, Češka) i „Klasični i napredni pristupi zaštiti i funkcionalizaciji materijala za
različite namjene“ dr. sc. Ingrid Milošev (Institut
„Jožef Stefan“, Ljubljana).
Planinarsko-izletnička sekcija gotovo svaki mjesec organizira izlete na vrlo atraktivna odredišta.
Tako su alumni AMACIZ-a u 2014. i 2015. osvojili
slikoviti i zahtjevan vrh Zir usred Like, pohodili
burni Srednji Velebit i više puta prohodali trasom
povijesne željezničke pruge Parenzane koja je povezivala Poreč i Trst preko unutrašnjosti Istre. Posebne emocije pobudio je izlet na Goli Otok i Sv.
Grgur te dvodnevni izlet u Vukovar i Ilok, o kojima
vrijedi pročitati izvještaje objavljene u Glasniku
AMACIZ-a.

Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, uvijek nesebičnom i ugodnom domaćinu. Na susretu održanom 15. veljače 2015. uz natjecanja u malom nogometu (momčadi PLIVE, Petrokemije Kutina, PŠ
V. Preloga, Instituta „Ruđer Bošković“, studenata
FKIT-a, te AMACIZ-a – alumna FKIT-a), stolnom
tenisu i šahu, publika je mogla uživati i u revijalnoj
utakmici ženskih nogometnih ekipa PLIVE i studentica FKIT-a. Vodstvo sportske sekcije se nada
da neće ponovno proći 15 godina do iduće revijalne
„ženske“ utakmice – prethodna je održana povodom obilježavanja 10. obljetnice AMACIZ-a.

Sudionice revijalne utakmice s trenerima
Foto: Josip Biondić

Sekcija Inovatora se ponovno ponosi svojim mladim članovima. Na 14. izložbi inovacija mladih
inovatora INOVA-MLADI 2014 studenti Fakulteta Marin Kovačić, Ekatarina Kristan, Karla Huljev
i Anera Švarc su za svoje inovacije nagrađeni s tri
zlatna i jednim srebrnim odličjem te Velikom nagradom koja se dodjeljuje najboljoj inovaciji i ustanovi iz koje inovator dolazi. Inovacija Voltamini
potenciostat Marina Kovačića je uz Veliku nagradu
i zlatno odličje na toj izložbi osvojila zlatna odličja
na 7. nacionalnoj izložbi mladih inovatora i tehničkog stvaralaštva mladih Mladi@Inovacije u Kastvu,
te na 39. hrvatskom salonu inovacija INOVA 2014
i 10. izložbi inovacija, prototipova i studentskih
poslovnih planova BUDI UZOR u Osijeku, te srebrna odličja na Britanskoj izložbi inovacija (BIS) u
Londonu i Međunarodnoj izložbi inovacija (KIE) u
tajvanskom Kaohsiungu. Inovacija je dobila i Specijalnu nagradu Međunarodnog foruma mreža za
intelektualno vlasništvo (IIPNF).

Planinari na velebitskom vrhu Visibaba
Foto: Renata Topić Maksimović

Sportska sekcija redovito organizira godišnje
sportske susrete koji se tradicionalno održavaju u
Broj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.
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Glasnik AMACIZ-a redovito izlazi dva puta godišnje, na proljeće i jesen, uz financijsku podršku
FKIT-a i sponzora. U studenome 2014. objavljen
je 53. broj Glasnika, dijelom posvećen obilježavanju 95. obljetnice kemijsko-inženjerskog studija,
u kojem je također dana detaljna analiza zapošljavanja diplomiranih studenata FKIT-a, rezultat ankete provedene na uzorku od 453 studenta koji su
diplomirali od 2009. do uključivo 2013. U travnju
2015. objavljen je 54. broj, posvećen 25. obljetnici
AMACIZ-a, s opsežnim prilogom o povijesti Društva i njegovih sekcija. Početkom prosinca očekuje
se izlazak 55. broja Glasnika. Uz aktivnosti AMACIZ-a, Glasnik redovito prati i novosti na Fakultetu,
te je izvještavao o prvom Sajmu ideja, platformi za
susrete nastavnika i studenata FKIT-a s kolegama
iz gospodarstva s ciljem poticanja suradnje; prvom
Danu otvorenih vrata Fakulteta, namijenjenog
srednjoškolcima zainteresiranim za studiranje na
FKIT-u kao i svim radoznalim posjetiteljima; te
pojavljivanju Fakulteta u medijima. To je prven-

stveno bilo u kontekstu osnivanju spin-off tvrtke
CoTech (Comprehensive Water Technology d.o.o.)
u suvlasništvu FKIT-a i Sveučilišta u Zagrebu, prve
takve na Sveučilištu, te zbog dodjele stipendije
UNESCO-a i L’Oreala „Za žene u znanosti 2015.“
asistentici Fakulteta Anamariji Rogina. Svi brojevi
Glasnika AMACIZ-a dostupni su na mrežnoj stranici: http://www.amaciz.hr/glasnik/.

Budućnost AMACIZ-a
Uz vrlo aktivne sekcije, razmjerna starost članova
Društva ostaje veliki problem AMACIZ-a. Potreban je intenzivan rad na povezivanju s mlađim kolegama, posebice onima u gospodarstvu, te na promoviranju među studentima FKIT-a već tijekom
studija. AMACIZ je alumni društvo bogate prošlosti koja se ne smije zapustiti.
Jelena Macan,AMACIZ

Vukovar i Ilok ili više ništa nije isto!

Na samom stratištu Ovčare

(Herojstvo, kultura, hedonizam)
Da da, ništa više neće biti isto...nakon ovog izleta,
kako reče naš dragi prijatelj, i već par godina „zadrti“ Amacizovac, redoviti sudionik naših izleta (kad
god je u Zagrebu), koji je sasvim spontano i bez
ikakvog nagovora s moje strane (a danas nije lako
naći nekog da se digne starijem u tramvaju, a kamoli da piše o dojmovima s izleta!) napisao donje
štivo i lišio me tog užitka...! Već od početka njegovog dojmljivog eseja biti će svima jasno zašto je naš
Jakov prava osoba za pisanje o izletu u najistočnije
krajeve Lijepe Naše i da bi sve drugo bilo „traženje
kruha preko pogače“!
Kao jedan od dvoje vodiča ovog prekrasnog izleta, mogu sa svojeg aspekta dodati da nakon ovog
prvog dvodnevnog (uspješno provedenog) izleta
16

naše sekcije više ništa neće biti isto, jer nam se tako
otvaraju vrata mnogih (u jednodnevnim putovanjima) nedostižnih mjesta...! I kako se ono kaže
„Prvi put je najteže“...no vjerujte, nama nije bilo,
jer sve je bilo u duhu latentnog („radnog“) naslova
ovog izleta (herojstvo, kultura, hedonizam)...obilazeći sva istaknuta mjesta herojske borbe i stradanja našeg Vukovara, pa neka nezaobilazna mjesta
koja prezentiraju i interpretiraju lokalni identitet,
povijest, kulturu, umjetnost...(a to su zasigurno tek
netom otvoreni Muzej vučedolske kulture i Muzej
grada Iloka u obnovljenom dvorcu Odescalchi)...i
konačno hedonističko opuštanje uz gurmanskoglazbene specijalitete na autohtonim iločkim lokalitetima...uz Dunav... u starim podrumima...
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A sada u nastavku priče slijede dojmovi našeg
Jakova...
Dragi prijatelji iz AMACIZA,
odrastao sam u Vinkovcima, stanovao u ulici koja vodi
ravno u Vukovar. U Borovu selu/Borovo naselju/Vukovaru bio doslovce bezbroj puta: od ljetovanja u gimnazijskim danima na Vukovarskoj adi do čestih službenih
posjeta Kombinatu Borovo. Put na našu vikendicu
na obali Dunava između Aljmaša i Erduta također je
vodio kroz Borovo selo. Stjecajem okolnosti (osobno
poznanstvo), vrlo visoki funkcionar UNTAES-a me u
kasnu jesen 1996., dakle prije mirne reintegracije, proveo kroz cijeli Vukovar potom Borovo, Dalj i okolicu
itd. Razoreni Vukovar je izgledao gotovo kao Hirošima
i bio sam jako skeptičan da će se tu život ikada vratiti.
Ipak, tijekom nekoliko posjeta u prvim godinama poslije reintegracije vidio sam neke pomake.
Mislim da je malo vjerojatno da mi je promaklo nešto
iole važnije (knjiga, filmska dokumentacija, TV emisija, intervju, suđenja u Hagu) o sagi Vukovara, velikoj
tragediji i velikoj pobjedi u gotovo isti mah.
AMACIZ-ov izlet mi se zato prije svega činio dobrom
prilikom na pravom mjestu iskazati pijetet žrtvama - i
iskreno, ništa više od toga.
Pokazalo se da sam bio u velikoj zabludi....
Glavna mjesta sjećanja - bolnica, spomen dom na Trpinjskoj cesti, Ovčara uz minimalistički pristup i vrhunske vodiče danas pružaju posve novi, doživljaj: bez
patetike a opet potresno i nezaboravno, emocije ključaju. Memorijalno groblje, crkva sv. Filipa i Jakova, vodotoranj, dodatno zaokružuju tu sliku ratnih događanja.
A poslije svega, gledajući obnovljene zgrade i oličene
fasade baroknog grada u sunčanom popodnevu, uz kavicu na terasi uz moćni Dunav - odjednom pomisao: Pa
ovo je prekrasno mjesto, ovdje bi se dalo živjeti!!!
Fascinantni muzej na Vučedolu (i opet uz izvrsnog vodiča) upisujem kao obavezno posjetiti (a must) za sve
prijatelje i poznanike, napose strance.
Tamburaši u Iloku i naš Damir kao autentični srijemski baja su bili svojevrsni kontrapunkt.
Praćeni simpatičnim policajcima kao da smo neke važne zvjerke, poljskom lenijom , pa potom kroz podnošljivo blato u kratkom šumskom odsjeku izbijamo na državnu granicu unutar plitkog iločkog džepa. Fotkanje i
“Lijepa naša..”. Na povratku nema magle, nepregledni
vinogradi na gotovo ravnoj plohi između Fruške gore i
Dunava.

Svježe obnovljen i proširen Muzej grada Iloka u dvorcu
Odescalchi u kojemu kustosica gospođa Ružica Černi
pokušava pokazati sve, ama baš sve, i u naše glave utrpati čim više informacija..

U Muzeju vučedolske kulture

Stare zidine, jedan od brojnih vinskih podruma, crkva
sv. Ivan Kapistrana, pogled na Dunav i beskrajnu Panoniju. Nema druge nego na a must listu za sve turiste
i radoznalce dodati i Ilok.
Dragi naš Damire, draga vodičice Jadranka i neumorna Sonja, velika, velika vam hvala za ovaj izlet koji je
zapravo bio i puno, puno više od kakti “normalnog”
izleta.

S tamburašima u hotelu Dunav...!

Bilo je naporno, program gust (valjda su na kraju svi
odustali brojati koliko smo se puta penjali i silazili stepenicama busa!!), na trenutke smo bili i dosta umorni
no vrijedilo je. Ovaj izlet zauvijek ostaje duboko urezan
u naše pamćenje i (oprostite ako zvuči patetično!) - i u
naša srca.
Srdačan pozdrav svima, Jakov (Buljan)
P.S.
U krokiju o Vinkovcima kroz koje smo prošli nedostajala je bar riječ o Bosutu, za kojega kažu da dopodne
teče nizvodno a popodne uzvodno ili kako vjetar piri. I
za kojega pjesnik reče da je “..rijeka bez ušća i izvora..”
odnosno nešto kao“..i u žitu i u raži, izgubljeni izvor
traži..”
Damir Markić i Jakov Buljan, AMACIZ
Fotografije: Damir Markić

Povratak s vrha ili Srijem, Srijem...lijepo je živjet u njem!
Broj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.
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Obilježena 25. godišnjica AMAC Midwest
AMAC Midwest je 9. svibnja 2015. obilježio 25 godina djelovanja. Ove godine je glavna tema proslave bila 300. godišnjica Sinjske alke. Pozvali smo
gđicu. Jelenu Bilić, direktoricu TZ Sinj (koja je alumna zagrebačkog sveučilišta), da za vrijeme Hrvatsko-američkih dana (Croatian-American Day) koji
se već 10 godina tradicionalno održavaju u Chicagu
na centralno lociranoj Daley Plazi, promovira Sinjsku Alku i Sinj. Sinjska Alka ove godine slavi 300.
godišnjicu postojanja, te je kao UNESCO svjetska
baština izuzetno interesantan kulturno-povijesni
događaj. Cilj nam je bio predstaviti tu izuzetno interesantnu tradiciju građanima grada Chicaga, te
svima koji su se u te dane zatekli u Chicagu, kao i
proslaviti 10.godišnjicu Hrvatsko-američkog dana
i našu 25.godišnjicu.

Chicagu, koja ce ostati otvorena za javnost sve do jeseni kad je planiramo preseliti kolegama u New York.
Prorektor Dr. Stanley Wearden i Ms. Gigi Posejpal,
direktor za međunarodna studentska pitanja, bili su
oduševljeni izložbom i interesom njihovih studenata
pa smo dogovorili ispitati mogućnost osnivanja Međunarodne umjetničke kolonije u Sinju uz njihovu
participaciju.
Za kraj naših prigodnih aktivnosti, održali smo našu
svečanu večeru u hotelu Holiday Inn Mart Plaza u
Chicagu. Među uzvanicima je bila generalna konzulica RH u Chicagu Jelena Grčić Polić, te gospođa Jelena Bilić iz TZ Sinj.

Miki Pavletić, svečana večera AMAC Midwesta

Jelena Bilić, promocija Hrvatske u Chicagu

U organizaciji AMAC Midwesta, gđica. Jelena Bilić
je 7. svibnja 2015. predstavila Sinj kao turističku destinaciju, te Sinjsku alku kao kulturno-povijesnu
atrakciju u Generalnom Konzulatu RH, predstavnicima turističkih agencija s ovoga područja. Glavna
aktivnost Hrvatsko-američkih dana je bila 8. svibnja
2015. na glavnom gradskom trgu (Daley Plaza), gdje
je naša gošća ponovno predstavila kulturno bogatstvo Hrvatske i 300-godišnju tradiciju velikom broju
zainteresiranih prolaznika.

Posebno me veseli najaviti skori izlazak iz tiska Antologije 500 godina hrvatske poezije koju su dugotrajnim radom preveli na engleski Ivo i Vinka Šoljan.
Tu večer svi prisutni imali su izuzetno zadovoljstvo
uživati u hrvatskoj poeziji koja je, kvalitetnim prijevodom na engleski jezik, sada postala dostupna velikom broju čitatelja u svijetu. Dr. Ivo i Vinka Šoljan su
dugogodišnji članovi AMAC Midwesta te su svojim
dosadašnjim radom zadužili ne samo našu organizaciju nego i domovinu nam Hrvatsku.

Svečana večera, zajednička fotografija gostiju
Izložba fotografija na Columbia College-u

Jako smo ponosni što smo uspjeli organizirati, uz
svesrdnu pomoć našeg studenta Filipa Zadra, i izložbu fotografija Sinjske Alke na Columbia College-u u
18

Tijekom večeri podijelili smo certifikate priznanja zaslužnim članovima za njihov rad i doprinos
u AMAC Midwest Chapteru: gospodin Vjekoslav
i gospođa Snježana Franetović, gospodin Darko i
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gospođa Ana Peterčić, gospodin Ivo i gospođa Vinka Šoljan, gospođa Vlasta Brusic Kaufman, gospodin Zdravko i gospođa Vesna Praljak.
Zahvaljujući izvanrednoj energiji i talentu našeg
člana uprave, gospodina Vjeke Hlede, uspjeli smo
na vrijeme sastaviti i isprintati prigodnu knjižicu sa izvještajima i čestitkama. Iznad očekivanja
ugodna večer i program zadržali su članove i goste i nakon završetka tihe aukcije, u razgovoru i
fotografiranju.
Među članovima AMAC Midwest Chaptera je pojačan entuzijazam nakon ovih uspjeha i druženja,
pa očekujemo daljnji uspješan rad. Suočeni smo
sa smjenom generacija, ali imamo nekoliko mla-

đih članova sa organizacijskim talentom, pa ćemo
uz naše iskustvo i njihovu energiju nastaviti sa još
uspješnijim radom.
Još jednom bih htio naglasiti važnost rada Vinke
i Ive Šoljana na prijevodima pet stoljeća hrvatske
poezije na engleski jezik. Svi mi koji živimo u inozemstvu svjesni smo nastojanja koje ulažemo u
našim obiteljima a i sredinama u kojima živimo, na
promoviranju hrvatskog jezika, povijesti i kulture
za što je poezija izvanredan medij.
Miki Pavletic,
predsjednik AMAC Midwest Chapter

Proslava 25. obljetnice AMCA-e Toronto
I ove godine na dobrotvornoj gala večeri udruge
AMCA-Toronto u otmjenom Boulevard Clubu okupilo se šaroliko društvo od gotovo sto pedeset članova i prijatelja udruge, predstavnika Republike
Hrvatske u Kanadi, poslovnih ljudi i znanstvenika
koji su studirali na nekom od hrvatskih sveučilišta
ili su na neki drugi način povezani s akademskim
svijetom Hrvatske, a sada žive i djeluju na području
Toronta i okolice obično zvanom „GTA“ – Greater
Toronto Area. Da su članovi udruge AMCA dobro
integrirani u okoliš u kojem djeluju vidjelo se i po
tome što su prigodi nazočili i mnogi gosti koji nisu
hrvatskog porijekla.
Kao i obično, okupljanje je počelo koktelom u lobiju Boulevard Cluba, gdje su se uz čašicu pića i
sitne delicije te uz diskretnu glazbu Stefani Bedin
na klaviru gosti mogli opustiti, porazgovarati sa
starim znancima ili upoznati nove prije početka
formalnog dijela večeri.

Na početku večeri predsjednik AMCA-e Toronto
gospodin Krešimir Mustapić pozdravio je prisutne riječima dobrodošlice i zahvalio im što su svojom nazočnošću uveličali ovu svečanu prigodu.

Krešimir Mustapić

Stefani Bedin

Ovogodišnje okupljanje bilo je od posebnog značaja
jer se ove godine proslavlja 25-ta godišnjica osnivanja
udruge AMCA-Toronto, koja je osnovana 25. ožujka
1990. godine. Udruga je nastala u vrijeme velikih previranja u domovini, te je svojim radom i utjecajem djelovala da se u Kanadi proširi istina o Domovinskom ratu,
o njegovim uzrocima, te o teškim žrtvama i tragičnim
posljedicama na život u Hrvatskoj koje je taj rat izazvao.
Broj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

Gospodin Mustapić je pozdravio uvažene goste,
veleposlanika RH u Kanadi Veselka Grubišića sa
suprugom i generalnu konzulicu Andreu Javor sa
suprugom. Također je pozdravio prijašnje predsjednike udruge AMCA: gospodina Ivu Hrvoića,
gospođu Valentinu Krčmar i gospodina Nikolu Demarina, koji je jedini od njih nazočio ovoj prigodi.
U svom govoru g. Mustapić je zahvalio na čestitkama koje su ovom prigodom AMCA-i uputili rektor
Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, predsjednica
AMAC Saveza i bivša rektorica Helena Jasna Mencer, tajnica AMAC Saveza Paula Pavletić te predsjednica AMAC Deutschland Aleksandra Brentić.
G. Mustapić je nadalje zahvalio svim pokroviteljima koji su podržali ovu proslavu, kao i svima oni-
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ma koji su svojim dragovoljnim radom omogućili
da se organizira i pripremi ovakva složena akcija.
G. Mustapić je ukratko podsjetio na značajne
uspjehe koje je AMCA postigla svojim radom u
raznim područjima tijekom proteklih 25 godina.
Osim podrške i pomoći tokom Domovinskog rata,
među najznačajnije uspjehe valja ubrojiti osnivanje hrvatskih studija u okviru Odjela za slavistiku
na University of Toronto.
Od ostalih područja djelovanja, predsjednik AMCA-e je spomenuo AMCA Toronto Lecture Series
koji se održavaju u Faculty Club-u U of T (University
of Toronto). U toj je seriji svoja predavanja do sada
održalo stotinjak vrhunskih hrvatskih i kanadskih
znanstvenika, profesionalaca, umjetnika i kulturnih radnika iz nevjerojatno široke lepeze djelovanja i interesa, od proučavanja dupina u Jadranu do
borbe protiv raka, suđenja hrvatskim generalima
u Haagu i povezivanja podataka o stanovništvu sa
zemljopisnim lokacijama (geo-mapping).
AMCA Book-club djeluje već godinama kao mjesto na kojem hrvatski intelektualci koji žive u GTA
diskutiraju o pročitanim knjigama. Budući da je
ovdje praktično nemoguće pribaviti dovoljan broj
knjiga pisanih na hrvatskom jeziku, u klubu se čitaju i diskutiraju knjige pisane na engleskom jeziku, ili prevedene na engleski. Diskusija je, ipak, na
hrvatskom koji nam još uvijek više „leži“ kad želimo precizno i iznijansirano izraziti svoje misli.
„Zdrav duh u zdravom tijelu“ moto je koji inspirira
članove udruge AMCA da se okupe na zajedničkim
šetnjama/izletima u okolicu Toronta.
AMCA je organizirala i nekoliko veoma zanimljivih izleta autobusom u okolinu Toronta, što je bila
prilika da se članovi međusobno bolje upoznaju u
opuštenoj atmosferi izleta koji obično završava večerom u nekom ugodnom lokalu.
Posebno valja istaknuti da je na večeri predstavljen, i uručen svim gostima, 19. broj Gaudeamusa,
glasnika u izdanju AMCA-e Toronto s urednicom
Srebrenkom Bogović Zeskoski. Ovaj je glasnik započeo izlaženjem u doba osnivanja AMCA-e, ali je
kasnije nekako zamro i eto sada nastavio izlaziti
nakon 16 godina pauze!
Od 2008. godine AMCA dodjeljuje stipendije studentima hrvatskog porijekla. Ove godine stipendije su dobili Karlo Toljan i Nikola Horvat, koji
studiraju u Hrvatskoj (biografije dobitnika mogu
se pročitati na www.amcatoronto.com). Kako nisu
mogli osobno nazočiti i preuzeti nagrade, dobitnici su nam se predstavili zgodnim video uradcima
koji su se dopali prisutnim gostima.
Veleposlanik RH u Kanadi Veselko Grubišić obratio
se prisutnima kratkim govorom, obavijestio ih da
njegov mandat u Kanadi završava ove godine, te se
tom prilikom oprostio sa svima i izrazio nadu da će se
ponovo s njima sresti, u Hrvatskoj ili u Kanadi. Tokom
večeri veleposlanik je razgovarao u lobiju Boulevard
Cluba s mnogim gostima večeri, koji su bili ugodno
iznenađeni njegovom neformalnom pristupačnošću.
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Veleposlanik RH u Kanadi Veselko Grubišić

Počasni gost večeri bio je uvaženi znanstvenik Igor
Štagljar, koji je karijeru započeo u Hrvatskoj, a nastavio u Švicarskoj i sada već dulje vrijeme u Torontu. Gospodin Štagljar je jedan od vodećih svjetskih molekularnih biologa koji je objavio gotovo
stotinu znanstvenih radova i dobitnik je brojnih
znanstvenih nagrada. Šarmirao je prisutne svojim
ležernim smislom za humor, opisujući svoje dječačke dane u Zagrebu, te nam je dao kratki pregled
znanstvenih projekata na kojima sada radi.

Igor Štagljar

Za glazbeni program tijekom večeri pobrinuo se
profesor Ante Pađen, predsjednik AMCA-e Quebec
iz Montreala, koji je sa svojim gudačkim kvartetom
I Medici di McGill dao cijeloj prigodi jednu vrlo otmjenu atmosferu. Izvodili su djela Jakova Gotovca,
Antonina Dvoržaka, Arsena Dedića i na kraju - Na
Lijepom Plavom Dunavu od Johana Straussa.
Ovogodišnja priznanja AMCA-e Toronto su dodijeljena Antonu Kikašu za doprinos hrvatskoj
zajednici južnog Ontarija, Vladimiru Bubrinu i
Vinku Grubišiću za promociju hrvatske kulture te
Zdravku Weingu za doprinos AMCA-i.
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Voditelj večeri Dubravko Barač šarmantno je povezao komponente ovakve složene priredbe u jednu
smislenu cjelinu.
Heads and tails, popularna društvena igra, osvježila je i razbudila one kojima se krvotok usporio nakon divne i obilne večere.
Ples uz glazbu Ive Zanoškog označio je kraj službenog dijela večeri, i prelazak u opuštenu razonodu.
Neki su – posebice oni stariji – otplesali samo ples
ili dva i pošli kućama, dok su oni agilniji nastavili s
plesom sve do ponoći.
Dunja Tišler i Dubravko Barač,
AMCA Toronto

Anton Kikaš i Krešimir Mustapić

Hrvatski kolegiji pri Odjelu za slavenske jezike i književnosti
Sveučilišta u Torontu (preuzeto iz Gaudeamus, AMCA Toronto, No. 19)

Davor Piskač na Saboru Saveza, srpanj 2015.

U akademskoj godini 2014./2015. na tri kolegija koji
tematiziraju hrvatsku kulturu i književnost ukupno se prijavilo 69 studenata. Najviše ih se prijavilo na novi kolegij Mediteranski gradovi, ukupno
49 studenata. To je kolegij koji tematizira hrvatske
mediteranske gradove u odnosu na mediteransku
kulturu, a s obzirom na broj upisanih studenata,

posve je očito kako je kolegij došao u pravo vrijeme. Zbog velikog porasta broja studenata meni će
s Odjela kao izvođaču kolegija dodijeliti i pomoćnika u nastavi (teaching assistant) zbog toga što je ovo
sad već popriličan broj studenata koje treba dovesti
do kraja predavanja i ocijeniti na kraju.
Tek detalj-dva o tome kako je kreiran kolegij Mediteranski gradovi: ideja je došla od gospodina Nikole Demarina, (predsjednik 2000-2014) koji je u ime
AMCA-e Toronto i Sveučilišta u Zagrebu uspio osigurati novac te između Sveučilišta u Zagrebu i University of Toronto ispregovarati uvjete izvođenja
nastave novoga hrvatskoga kolegija. U zaključku
se može reći da je ove godine na hrvatske kolegije
torontskog sveučilišta, Bogu hvala, upisano 130%
studenata više nego prošle akademske godine. Ako
je istina da se po jutru dan poznaje, mogla bi ovo
biti vrlo plodna godina za studij hrvatskog jezika,
književnosti i kulture na University of Toronto.
Davor Piskač
Odjel za slavenske jezike i književnosti, University of Toronto

Kratak osvrt na povijesni Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Torontu
Reorganizacijom Odjela za slavenske jezike i književnosti pri Sveučilištu u Torontu krajem 2000.-ih
došlo je do značajnih promjena u programu kolegija posvećenih hrvatskom jeziku i književnosti.
Nikola Demarin, tadašnji predsjednik AMCA-e
Toronto, uočio je priliku da se reducirani i izmijenjeni program obogati novim kolegijima hrvatskog jezika, književnosti, kulture i povijesti, te
pokrenuo višegodišnje pregovore koji su rezultirali povijesnim potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta
Broj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

u Torontu 31. srpnja 2012. godine na University of
Toronto. Uz oba sveučilišta potpisne strane Sporazuma su i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske, koje sudjeluje u financiranju novog programa, te AMCA Toronto, čijom
je incijativom i posredstvom omogućena ova suradnja. U ime Sveučilišta u Torontu na svečanosti
potpisivanja bili su prof. Donna Tussing-Orwin,
voditeljica Odjela za slavenske jezike i književnosti, prof. Dragana Obradović, te Jacob Wesolowski,
Senior Development Officer. AMCA-u Toronto su,
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uz tadašnjeg predsjednika Nikolu Demarina, koji
je godinama neumorno vodio ove važne pregovore, u odsutnosti Perice Sever, zastupale Branka
Komparić i Nada Sesar Raffay, koje su također bile
uključene u potporu hrvatskim studijima na Sveučilištu u Torontu od začetka te ideje. Srodnom ceremonijom, u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 21.
svibnja 2013., potpisan je višegodišnji sporazum o
nastavku suradnje. U ime Odjela za slavenske jezike i književnosti (University of Toronto) potpisivanju je nazočila voditeljica Odjela prof. Christina
Kramer, čija je potpora inicijativi AMCA-e Toronto
uvelike pridonijela ostvarenju ove suradnje, a njezin je posjet Zagrebu pomogao u uvođenju dodatnoga kolegija posvećenog mediteranskim gradovima. Potpisivanjem ovoga sporazuma stvoren je
preduvjet da profesor zagrebačkog sveučilišta predaje prvi put kanadskim studentima. Prof. Davor
Piskač s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
obavio je najveći dio posla na kreiranju novog programa te su ga u protekle tri godine studenti i odjel
odlično prihvatili kao gostujućeg predavača. U
akademskoj godini 2012/2013. održana su tri kole-

gija – Napredni stupanj hrvatskog jezika, Povijest
hrvatske kulture te Izabrani primjeri iz hrvatske
književnosti. Godine 2013/2014. održani su kolegiji Povijest hrvatske kulture i Izabrani primjeri
iz hrvatske književnosti, a 2014/2015. uz ova dva
uveden je i novi kolegij, Mediteranski gradovi, koji
su uz Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
RH sufinacirale AMCA Toronto i Hrvatsko-kanadska gospodarska komora*. Interes studenata za tri
spomenuta kolegija premašio je sva očekivanja, što
svjedoči o vitalnosti hrvatske zajednice u Torontu
te velikom interesu za Hrvatskom među studentima Sveučilišta u Torontu. Aktivna prisutnost
hrvatskih studija na najvećem kanadskom sveučilištu, University of Toronto, koje je rangirano
među prvih dvadeset sveučilišta u svijetu, veliko je
priznanje Sveučilištu u Zagrebu te ujedno najznačajniji doprinos AMCA-e Toronto suradnji između
oba sveučilišta i dugoročnom očuvanju identiteta
hrvatske zajednice u Torontu i šire.
Branka Komparić, AMCA Toronto

* i Zaklada Adris (uredništvo Glasnika)

AMCA-Paris – aktivnosti u 2015.
Aktivnosti naše pariške udruge u ovoj 2015. godini
su bile raznovrsne! Cilj našeg odbora je organizirati barem jedan kulturni događaj mjesečno.
Počeli smo u siječnju sa već sada tradicionalnom
godišnjom skupštinom, tijekom koje smo izabrali
nove članove odbora, a između njih i novog predsjednika udruge; slijedilo je u veljači predstavljanje
knjige gdje. Louise L. Lambrichs , “Comme en 14?”
(“Kao 1914?”) koja posvećuje svoj rad povjesničarke i spisateljice Hrvatskoj.
Gospodin Vlatko Marić, dugogodišnji tajnik AMCA-Paris je prije dvije godine započeo suradnju sa
izdavačkom kućom L’Harmattan, gdje je direktor
kolekcije ´Croatica’ i uspješno se zalaže da se izdaju
knjige hrvatskih autora na francuskom jeziku. Ove
godine smo imali priliku predstaviti dvije knjige koje
su izašle u toj kolekciji: Marc Gdjidara “Pourquoi et
comment la Yougoslavie a disparu » (Zasto i kako je
nestala Jugoslavija), te knjiga Franje Šanjeka “Les relations franco-croates dans le domaine de la culture,
des études et des sciences“ (Francusko-hrvatski odnosi u područjima kulture, znanja i znanosti).
Slijedili su i drugi događaji: predavanje profesora Fanje Šanjeka posvećeno životu Vinka Paletina
(1508 - 1571) sa Korčule; večer posvećena arhitektu
Dominiku Škunci (vidi članak), članovi našeg odbora su se založili da Hrvatska bude predstavljena
na Europskom sajmu u Saint Germain en Laye sa
skromnim kulturnim programom, sudjelovali
smo i na polaganju vijenca hrvatskim borcima na
22

Arc de Triomphe u Parizu i proljetna sezona je bila
završena sa okruglim stolom u Veleposlanstvu Hrvatske sa temom “25 ans après les premiers élections libres en Croatie“ (25 godina poslije prvih
slobodnih izbora u Hrvatskoj) gdje su učestvovali
i hrvatski i francuski povjesničari i intelektualci:
gospodin Georges-Marie Chenu, profesor Marc
Gjidara, gospodin François d’Alançon, profesor Ivo
Goldstein, profesor Joseph Krulic i gospodin Vlatko Marić.
Jesenja sezona je počela sa izuzetno i vrlo lijepo pozdravljenim predstavama Hvarskog pučkog kazališta, u Hrvatskom Veleposlanstvu i Hrvatskoj katoličkoj misiji. Nažalost, tragični događaji koji su se
odvijali 13. studenog u Parizu su prekinuli naš elan
i entuzijazam da se klapa Vokalisti Salone i ženski
zbor Tamarin predstave u Crkvi samostana Svetoga Franje u Parizu, tako da predviđeni koncert nije
mogao biti održan, a grupe vokalista su se morale
vratiti u Hrvatsku neobavljenog posla.
Nadamo se da ćemo moći ponovo organizirati njihovo gostovanje u proljeće 2016.
Ovogodišnja sezona rada udruge će završiti 1. prosinca u Veleposlanstvu večerom poezije posvećenoj
gospođi Tatjani Radovanović, poznatoj pjesnikinji
i slikarici čiji život je protkan umjetnosti i povezivanju naše dvije kulture, hrvatske i francuske ....”
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Književna večer: Dominik Škunca
Jedna od najljepših
umjetničkih
večeri
ove sezone održala se
27. svibnja u svečanoj
dvorani Veleposlanstva Republike Hrvatske i bila je posvećena
umjetniku Dominiku
Škunci (1939., Novalja
– 2011., Pariz). Nažalost, premalo je ljudi
čulo za tog svestranog
Dominik Škunca
umjetnika, rođenog u
Atelier gravure
Novalji na Pagu, koji je
rano došao u Pariz i tu diplomirao arhitekturu, no
koji je još od vrlo rane mladosti pokazivao velik i
iskren interes za umjetnost.
Povod večeri je bila likovna monografija „Biće traga“ (autori Ive Šimat Banov i Margarita Sveštarov
Šimat, Matica hrvatska, 2014.) koja je već predstavljena u Novalji i u Zagrebu i koja bi prošla nezapaženo da mu nije njegova supruga, Francuskinja, pred kraj života obećala da će učiniti sve što je
u njezinoj moći da ta knjiga izađe i da je dostojno
promovira. Predstavljanje knjige je bilo vrlo originalno i emotivno režirano jer su u obliku dijaloga,
gospođa Škunca i jedan njihov stari i vjerni prijatelj, gospodin Jean-Marie Lanquetin, opisali slikarove glavne likovne faze te ih bogato ilustrirali fotografijama djela. Ono najneobičnije, i upravo ono
što je cijeloj večeri dalo gotovo kazališnu dimenziju, je bilo korištenje zvučnih snimaka na kojima se
čuje glas pokojnog Dominika Škunce gdje on sam
objašnjava svoja djela.
Dominik Škunca bio je izuzetno svestran umjetnik. U mladosti se najviše bavio uljanim slikarstvom, zatim je pomalo prešao na plitke reljefe.
Oni su figurativni i prikazuju vrlo elegantne figure, uglavnom ženske, podsjećaju na Giacomettija,
ali su još gracilnije. Godinama je zatim uz najbolje majstore proučavao umjetnost izrade ikona na
različitim podlogama i savladao srednjovjekovnu
vještinu pozlaćivanja podloge, odnosno nanošenja

zlatnih listića. Premda su Škuncine ikone suvremena djela, ne možemo se oteti dojmu da promatramo ikone zaboravljene u kapelici nekog tihog
samostana. Nakon faze ikona, došao je red na graviranje u poznatom ateljeu Hayter, zatim na iluminacije, odnosno minijature. Ljubitelji lijepih knjiga prisjetit će se sličica ili crteža kojima se nekada
uljepšavao rukopis. Julije Klović je naš najpoznatiji
minijaturist i evo kako se njegova ljubav prema sitnom i filigranskom reinkarnirala u Škunci. Večer
je završila kratkim opisom vrlo ekspresivne tehnike zvane spontani crtež. Vidjeli smo snimku gdje
Škunca u niti minutu-dvije, u par poteza, crnim
tušem skicira ljudski lik u pokretu – i ostali bez
daha pred snagom njegova talenta.
Preporučamo vam da posjetite stranice www.dominikskunca.fr. Otkrit ćete umjetnika čija je leonardovska svestranost i izvorni genij dala djela
koja su profinjena, elegantna, finih linija, skladna,
lijepa i majstorski izvedena. Ako se nađete u Hrvatskoj, navodno je nešto njegovih djela u Galeriji
umjetnina u Splitu te u Gradskom muzeju u Novalji, no ne znamo jesu li u stalnoj postavi ili ne. Pođite i osjetit ćete ljepotu. Mi ostajemo u kontaktu s
gospođom Škunca koja će nas obavijestiti o sljedećim izložbama.
Ne mogu nego završiti s tužnom konstatacijom: na
umjetničkoj večeri bilo nas je pedesetak, uz osoblje
Veleposlanstva i svega nekoliko Hrvata, Francuzi
su bili velika većina. Zar je moguće da se povijest
ponavlja, da ponovo ne prepoznajemo lijepo i kvalitetno? Za Škuncu je poznati hrvatski umjetnički
kritičar Travirka rekao doslovno da umjetnika kao
što je on, u Hrvatskoj – nema! Za njega je Škunca
bio pravi pravcati genije. Kako je po svoj prirodi
naš Novaljac bio vrlo samozatajan čovjek i proživio
život bez medijskih i inih skandala, ostao je nezasluženo nepoznat. Apeliramo stoga na Hrvate koji
žive tu, da dođu na ovakve lijepe večeri. Ponekad se
desi da se iza imena koje nam ništa ne govori skriva pravi biser i život nam se tijekom večer obogati
i oplemeni.
Maja Cioni, AMCA-Paris

Hvala gđi. Cioni na ovim lijepim retcima (uredništvo Glasnika)

Izvor znanja: Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina
U Zagrebu je 6. listopada 2015. predstavljen nakladnički projekt prvorazredne nacionalne važnosti: Leksikon hrvatskoga iseljeništva i manjina koji su
zajednički realizirali Institut društvenih znanosti
„Ivo Pilar“, kao izvršitelj, i Hrvatska matica iseljenika, kao naručitelj. Njegovo elektroničko izdanje
pušteno je dan ranije u virtualnu stvarnost i bit će
na internetu do kraja godine 2015. Autori LeksikoBroj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

na pozvali su čitatelje da svoje ispravke, sugestije i
primjedbe tko je od pripadnika iseljeništva trebao
biti zastupljen u pregledu, a nije, dostave uredništvu na elektroničku adresu: leksikon@pilar.hr
Inicijativu za izradu Leksikona pokrenula je predsjednica Upravnog odbora HMI i saborska zastupnica Zdenka Babić Petričević kad se u godinama
nakon hrvatskog državnog osamostaljenja u hr-
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vatskim znanstvenim i kulturnim institucijama
oblikovao nov odnos prema hrvatskom iseljeništvu i hrvatskim manjinama. 2007. počeo je rad na
ovom pionirskom projektu u kojem su sudjelovali,
a i još sudjeluju, mnogobrojni hrvatski i međunarodni znanstvenici i stručnjaci na području migracija i iseljeništva pa tako i oni iz Leksikografskoga
zavoda „Miroslav Krleža“ i Nacionalna i sveučilišna
knjižnica.

Pregledavajući mrežnu inačicu Leksikona, zainteresirani nailazi na više od 5.900 natuknica. U samoj
bazi Leksikona trenutačno se nalazi pak oko 12.500
natuknica, a od toga se 2.900 odnosi na manjinske
skupine, 9.000 na iseljeništvo, a ostale na pojmove,
mjesta i događaje. Broj podataka u bazi stalno raste
jer se ona kontinuirano popunjava novim informacijama i spoznajama. Krenulo se abecedarijem
natuknica koji je utemeljen na relevantnoj građi i
literaturi. Nakon toga su stručnjaci LZ-a i Instituta
„Ivo Pilar” osmislili računalnu bazu podataka koja
omogućuje unos iznimno velikog broja informacija. Kriteriji za unos tih informacija jesu različiti,
ali se one mogu vrlo jednostavno i sustavno prikupljati, pretraživati i koristiti u radu. Natuknice su
podijeljene na nekoliko skupina, s glavnom razdiobom na iseljeništvo i hrvatske manjine. U online
verziji one su pak složene po abecednome redu.
Najvažniju i najbrojniju skupinu natuknica čine
životopisi značajnijih pojedinaca koji su djelovali,
i djeluju, u Hrvatskoj i inozemstvu. Slijedi razdioba po zemljama, zatim po pojmovima vezanim uz
iseljeništvo i migracije, značajnijim događajima iz
povijesti iseljeništva, novinama i časopisima koji
su izlazili u iseljeništvu, organizacijama ili institucijama iseljenika i hrvatskih manjina pa je po
logici stvari tu i natuknica Almae Matris Alumni
Croaticae/Savez društava bivših studenata i prijatelja
Sveučilišta u Zagrebu/AMAC/AMCA (Zagreb). Nezaobilazno mjesto čine zbirne natuknice kao što su
Hrvati u Argentini, Hrvati na Novome Zelandu,
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Hrvati u Sjedinjenim Američkim Državama, Hrvati u Njemačkoj, Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u
Vojvodini i sl.
Zbog duljeg razdoblja u kojem se radilo na Leksikonu, a bome i oskudnih uvjeta (a jedan se odnosi na
činjenicu da je od 660 autora, istraživača i suradnika na projektu, plaću ili honorar dobilo samo njih
60), nije bilo moguće ažurirati sve podatke, osobito podatke iz biografija pojedinaca. Zbog opsega
projekta uz voditelja projekta dr. sc. Vlade Šakića,
ravnatelja Instituta „Ivo Pilar“, i njegove zamjenice
povjesničarke dr. sc. Ljiljane Dobrovšak, voditelji
dionica su, svaki u svojoj dionici, pratili izradu natuknica te kontaktirali s iseljeničkim i manjinskim
udrugama, društvima i pojedincima. Tako (je) dionicu Hrvatske manjine u susjednim zemljama i hrvatsko iseljeništvo vodi(la) Ljiljana Dobrovšak; Hrvate
u Sjedinjenim Američkim Državama Danijel Vojak
i Filip Tomić; Hrvate u Africi Danijel Vojak; Hrvate
u Australiji i Novome Zelandu Ivan Hrstić; Hrvate u
Kanadi Filip Majetić; Hrvate u Južnoj Americi Ivana
Žebec Šilj i Teodoro Darko Mažuranić; Hrvate u Crnoj Gori Željko Brguljan; Hrvate u Njemačkoj Aleksandra Brnetić; Hrvate u Austriji Ivan Brlić; Hrvate
u Francuskoj Slaven Kale i Mauricij Frka Petešić te
Hrvate u Norveškoj Ivan Poljac.
Hrvatska matica iseljenika i Institut „Ivo Pilar“
zamislili su mrežnu verziju Leksikona hrvatskog
iseljeništva i manjina kao podlogu za tiskano izdanje, koje bi se trebalo pojaviti do kraja 2016. Sve
natuknice ne će ući u tiskani oblik Leksikona, ali
će se one u budućnosti moći koristiti za izradu Enciklopedije hrvatskog iseljeništva i manjina ili posebnih leksikona, kao i budućega portala znanja o
hrvatskome iseljeništvu. Kada se to uradi, tada će
hrvatska iseljenička zajednica postati vidljivom za
hrvatsko društvo.
Jer nju čine, pa su stoga i obrađeni: iseljenici i useljenici u Hrvatsku rođeni u inozemstvu, povratnici, politički i ekonomski emigranti, disidenti i egzilanti, pečalbari razne provenijencije od običnih
radnika, ratnih izbjeglica do sudionika suvremene
mobilnosti s diplomom ili doktorskom titulom,
pripadnici hrvatskih manjina iz 12 europskih zemalja, hodočasnici i misionari, kao i pustolovi s
udaljenih meridijana i paralela, pomorci i diplomati, riječju hrvatski čovjek u pokretu po svim
kontinentima počev od onih najznanijih kao što je
Matija Vlačić Ilirik, Nikola Tesla, Zinka Kunc, Ivan
Meštrović, Lavoslav Ružička, Ante Pavelić, Vjekoslav Maks Luburić, Bogdan Radica, Ivona Dončević, Ivan Đikić, Marica Bodrožić, Josip Juratović,
Josip Novakovich, Marin Soljačić, Paško Baburica, Zlatko Aurelije Tanodi pa je tako tu i Charles
Billich koji je za naslovnicu Leksikona napravio i
darovao sliku Historica Croatica.
Poveznice: http://www.pilar.hr/; http://www.matis.hr/index.php/hr/
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Aleksandra Brnetić, predsjednica AMCA-Deutschland
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Osnovana Zaklada Marija i Mirjan Damaška
Sterling
profesor
emeritus na sveučilištu Yale i počasni
doktor Sveučilišta u
Zagrebu Mirjan Damaška, svjetski je poznati znanstvenik za
komparativno, međunarodno kazneno
i kazneno procesno
pravo. S Pravnog faMirjan Damaška
kulteta Sveučilišta u
Zagrebu otišao je u
SAD-e poslije Hrvatskog proljeća, a od 1976. godine profesor je na prestižnom Pravnom fakultetu
Yale Sveučilišta.
Početkom 1990-ih zalagao se za priznanje Hrvatske
u SAD-u, a dugo godina bio je savjetnik hrvatske
vlade pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju i pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Profesor Damaška drži kako mu je najveće priznanje knjiga eseja poznatih svjetskih pravnika koja
je priređena njemu u čast, a objavljena je prije pet
godina u Oxfordu.
Zagrebačko je sveučilište 2012. godine profesoru Damaški dodijelilo počasni doktorat. Sredinom 2014.
godine profesor je Damaška osnovao Zakladu Marija
i Mirjan Damaška. Svrha Zaklade je poticanje suradnje u području visokog obrazovanja i znanstvenih
istraživanja između Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i sveučilišta te znanstvenih ustanova u inozemstvu, posebno Sjedinjenim Američkim Državama. Radi ostvarivanja navedene svrhe Zaklada će na
pravnom studiju Pravnog fakulteta:

▪▪ financirati znanstvena istraživanja i doktorske
pravne studije asistenata;
▪▪ financirati postdoktorska znanstvena istraživanja viših asistenata, poslijedoktoranda i docenata u prvom izboru;
▪▪ financirati održavanje međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i publiciranje zbornika
radova.
Ovo je kod nas rijedak primjer filantropije kojom
se zakladnik hoće odužiti ustanovi koja je bila
Alma Mater njega i njegove supruge Marije. Zakladi će darovati lavlji dio svoje imovine stečene dugotrajnim radom u Americi, a riječ je o svoti koja će
Zakladi omogućiti dugogodišnji život.
Profesor Damaška, kako je rekao u nedavnom intervjuu Večernjem listu, nada se kako će ovim činom potaknuti imućne Hrvate na slične doprinose
dobrobiti zajednice te da će pomoći većem utjecaju
prava u društvu.
Sa svoje strane Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u znak priznanja za znanstveni doprinos
profesora Damaške i kao znak zahvalnosti za osnivanje Zaklade, organizirao je u svibnju ove godine
međunarodnu znanstvenu konferenciju „Administration of Justice – Past Experiences and Challenges of the Future“. Radovi s ove konferencije bit će
objavljeni u zborniku koji će izdati ugledni svjetski
izdavač Duncker@Humboldt.
Upravitelj Zaklade je profesor Hrvoje Sikirić, donedavni dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a gdje je i sjedište Zaklade.
Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istaknuta alumna – Lada Kurelec
Proslov
U posljednje vrijeme učestala tema razgovora i
u medijima i u privatnim društvima je odlazak
mladih ljudi iz Hrvatske. Žalosti nas što su danas
emigranti iz Hrvatske uglavnom visoko obrazovani mladi ljudi u koje su i obitelji i društvo i napose
sami studenti, magistrandi, doktorandi nesebično
ulagali u okviru mogućih budžetskih sredstava.
I kasnih osamdesetih godina prošlog stoljeća, kao
i danas, uvjeti rada i života u Hrvatskoj uvelike su
zaostajali za Zapadom. Doduše, izgledalo je (1990.)
da se budžetska situacija za znanost i visoko obrazovanje popravlja. Tadašnje odgovarajuće ministarstvo podijelilo je velika (relativno) sredstva za
istraživanja i znanstvenu opremu. Dostupni su postali i Tempus projekti za one koji su imali hrabroBroj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

sti upustiti se sa svojim znanstvenim idejama u administrativne avanture. Trebalo je naći inozemne
partnere i proučiti složeni vademekum za Tempus
projekte. Evo jedne priče!
Pozitivan pisani odgovor na natječaj za Tempus
došao je i na Zavod za Fizikalnu kemiju Fakulteta
kemijskog inženjerstva itehnologije Sveučilišta u
Zagrebu. Jedan od inozemnih partnera je bio odjel
za polimernu tehnologiju Tehničkog sveučilišta
Eindhoven u Nizozemskoj. Možete zamisliti kakav
je polet zavladao u Zavodu pri pogledu na stotine
tisuća tadašnje europske valute. Pred očima je već
bio opremljen (zamišljen u natječaju) istraživački polimerni laboratorij. A onda su došli balvani
na naše putove i ledena gromada na sve odobrene
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Tempuse. Ratna agresija na Hrvatsku je „privremeno“ zamrznula odobrena sredstva iz Europe (i
nikad ih nije za te odobrene projekte odmrznula).
U tom ozračju je završavala studij odlična studentica Lada Kurelec. Istodobno započela je i suradnja
sa Tehničkim Sveučilištem Eindhoven bez obzira
na zamrznuti Tempus. U to vrijeme Lada odlazi
u Nizozemsku na praksu i tamo izrađuje i dio diplomskog rada.
Vjerujem da mi neće zamjeriti ni Lada ni čitatelji što ću ovdje, kao autor ovoga dijela rubrike,
ubaciti svoja zapažanja i osjećaje koji su se iz toga
doba urezali u moje sjećanje. Ponajprije, na inženjerskom fakultetu u Nizozemskoj nisu vjerovali u program studija u Hrvatskoj, pa prema tome
ni u Ladin fundus znanja. Naime, s podozrivošću
su primili žensku osobu na praksu u znanstveni

praktikum, sumnjičavo su prihvaćali njene ideje
za istraživanje, uz šale su prihvaćali prve rezultate.
Tek kad je Lada s izvrsnim uspjehom polagala ispite, bolje i prije od nizozemskih kolega, zamrznuo
se sumnjičav smiješak na njihovim usnama. Pratila sam iz pozadine sve korake Ladinog penjanja do
doktorata znanosti i paralelno s time odmrzavanje
i zatopljivanje odnosa prema Ladi. Osobno sam od
prvog dana vjerovala u Ladin uspjeh. Na početku
je ona samozatajno snimila situaciju i svoj status u
sredini s drukčijim mentalitetom od onog kojeg je
poznavala kod kuće (u Hrvatskoj). Ubrzo zatim je
djelom dokazivala svoje znanje i istraživačke sposobnosti. Marljivost, prkosna ustrajnost, vjera u
uspjeh su osobine koje su Ladu krasile za vrijeme
obrazovanja u inozemstvu.
Jasna Mencer

Lada Kurelec - moj put do uspješne karijere

Lada Kurelec

Diplomu diplomiranog inženjera kemijskog inženjerstva stekla sam na Fakultetu kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu (1994). Postajem
znanstveni novak u Zavodu za fizikalnu kemiju
Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Slijedi: studij za
stjecanje znanstvenog magisterija iz kemijskog
inženjerstva i tehnologije na Fakultetu kemijskog
inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu, pohađanje nastave na oba sveučilišta, u Zagrebu i Eindhovenu ,
izrada magisterija u suradnji s Tehničkim Sveučilištem Eindhoven (1997. M.sc. Chemical Engineering and Technology). Nastavljam s izradom doktorske teze „Pokretljivost lanaca na granici između
čvrste faze i taline“ i branim je na Tehničkom Sveučilištu Eindhoven (2001, Ph.D. in Material science and Polymer Technology). Iz rada vezanog uz
doktorsku disertaciju proizašla su tri patenta i desetak znanstvenih publikacija u renomiranim časopisima. Nakon završenog doktorata zapošljavam
se u industriji, u tvrtki SABIC. (Bivšu poznatu nizozemsku tvrtku DSM Petrochemicals kupio je u to
vrijeme saudijsko arabijski kapital). Stručnjak sam
s više od deset godina radnog iskustva na različitim
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područjima petrokemijske industrije. Trenutno
sam voditelj poslovanja (business manager) za polipropilen (homopolimer i random) tvrtke SABIC
i odgovorna sam za poslovanje unutar europskog
tržišta. Imam volju, energiju i entuzijazam kojim
motiviram ljude, dobivam njihovu naklonost, te
potičem njihovu ljubav i predanost radu. Moje ideje često dovode do rješenja problema koji se javljaju
u poslu, prilagodljiva sam situacijama i uporna u
savladavanju prepreka. Otporna sam na stres.
U SABICu karijeru sam započela u odjelu za istraživanje i razvoj radeći na razvoju različitih poliolefinskih proizvoda. Ponosna sam što sam jedna od
inovatora nove brze metode mjerenja ocjene otpora na cracking, koja je u međuvremenu postala ISO
standard. Metoda je prepoznata kao iskorak među
metodama u području poliolefina. Daljnji razvoj
moje karijere je u Tehničkom marketingu iste
tvrtke, gdje sam bila odgovorna, između ostalog,
za razvoj tržišta polietilenskih cijevi visoke gustoće. Nekoliko sam godina vrlo uspješno rukovodila
grupom od 12 vrhunskih stručnjaka u Tehničkom
marketingu i Centru za primjenu proizvoda. Od
2012. do danas voditelj sam poslovanja za određene proizvode unutar europskog tržišta. 1. siječnja
2016. postajem generalni direktor poslovne jedinice PP (polipropilen) za poslove u Europi.
Najljepše zahvaljujem na pogodnosti da gostujem
u rubrici Uspješni alumni Glasnika bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu.
Srdačan pozdrav alumnima Sveučilišta u Zagrebu.
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Vaša alumna Lada Kurelec
(kurelec@planet.nl)
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vijesti sa sveučilišta

■■ Rektor Boras preuzeo predsjedanje
Rektorskim zborom RH

ni gosti. U umjetničkom dijelu programa svečane
sjednice sudjelovao je kvartet Papandopulo studenata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu pod
mentorstvom izv. prof. art. Pavla Zajceva.

1. sjednica Rektorskog zbora RH

1. listopada 2015. - rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damir Boras preuzeo je 1. listopada
2015. predsjedanje Rektorskim zborom Republike
Hrvatske. Tu je dužnost preuzeo od rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pere Lučina, koji je na
čelu Rektorskoga zbora bio tijekom akademske
godine 2014./2015. U skladu s Poslovnikom Rektorskoga zbora, mandat predsjednika RZ-a traje
jednu akademsku godinu, a njegov je zamjenik
rektor koji će predsjedanje tim tijelom preuzeti
sljedeće akademske godine. U ak. god. 2015./2016.
dužnost zamjenika predsjednika RZ-a obnašat
će rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun
Anđelinović. Rektorski zbor Republike Hrvatske
čine svi rektori javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. RZ odlučuje o pitanjima od zajedničkog
interesa za djelovanje i razvoj sveučilišta u RH, između ostaloga propisuje nužne uvjete za ocjenu
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora
na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i
nastavna zvanja odnosno radna mjesta, predlaže
članove područnih znanstvenih i umjetničkih vijeća i matičnih odbora, predlaže članove Savjeta za
financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, te razmatra problematiku rada i razvoja
sveučilišta i druge teme iz područja znanosti i visokog obrazovanja.
■■ Svečano obilježen Dan Sveučilišta u Zagrebu

Foto: Luka Mjeda

Na svečanoj su sjednici 24 profesora Sveučilišta u
Zagrebu primila počasno zvanje i titulu professor
emeritus: Igor Čatić, Mladen Franz, Velimir Neidhardt, Kalman Žiha, Vilko Žiljak, Filip Čulo, Boris Labar, Slobodan Barbarić, Mihajlo Dika, Jakov
Gelo, Mato Grgić, Tihomir Hunjak, Marta Ljubešić, Luka Neralić, Jozo Previšić, Nataša Renko, Igor
Fisković, Dubravka Oraić Tolić, Tomislav Cvitaš,
Antonije Dulčić, Amir Hamzić, Josipa Velić, Damir
Viličić i Vladimir Volenec. Nagrada „Fran Bošnjaković“ za 2015. godinu dodijeljena je Lidiji Ćurković sa Fakulteta strojarstva te dr. sc. Stjepanu
Bogdanu s Fakulteta elektrotehnike i računarstva,
a nagrada „Andrija Mohorovičić“ za 2015. godinu
dodijeljena je Ivici Piceku sa Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta. Rektor Sveučilišta u Zagrebu
Damir Boras dodijelio je i brojna posebna priznanja studentima i profesorima Sveučilišta.
U povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu sveučilišno izaslanstvo položilo je vijence i odalo počast
preminulim profesorima i studentima na groblju
Mirogoju.
■■ Promovirano 696 novih doktora znanosti i
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

3. studenoga 2015. – Svečanom sjednicom Senata
kojom je predsjedao rektor prof. dr. sc. Damir Boras obilježen je Dan Sveučilišta u Zagrebu i početak 347. akademske godine. Svečanosti su nazočili
brojni uglednici, a skup su riječima podrške pozdravili predsjednik Vlade RH g. Zoran Milanović,
potpredsjednik Hrvatskoga sabora Nenad Stazić,
ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc.
Vedran Mornar i zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin. Uz prorektore, dekane,
prodekane, profesore i studente, svečanoj sjednici
Senata u povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu nazočili su rektori hrvatskih sveučilišta te drugi uvažeBroj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.
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12. srpnja i 27. rujna 2015. – U dvije svečane promocije održane u Hrvatskom narodnom kazalištu rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras
promovirao je ukupno 696 novih doktora znanosti
i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. U skladu s protokolom, kandidati su bili odjeveni u svečane odore
(toge) i akademske kape, te su od zgrade Sveučilišta
u Zagrebu do zgrade Hrvatskog narodnog kazališta
došli u povorci koju je slijedila povorka prorektora i
dekana predvođena rektorom. Uz prorektore, dekane i prodekane Sveučilišta u Zagrebu, svečanostima
u Hrvatskom narodnom kazalištu nazočio je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
akademik Zvonko Kusić, gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić te ostali brojni uglednici iz političkog života i akademske zajednice.
■■ Prof. dr. sc. Stanko Lasić novi počasni doktor
Sveučilišta u Zagrebu

Stanko Lasić s rektorom i prorektorima
Foto: Jakov Sedlar

9. srpnja 2015. - na svečanosti održanoj u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Parizu, rektor prof.
dr. sc. Damir Boras dodijelio je počasni doktorat
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stanku Lasiću.
Počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.
sc. Stanku Lasiću, književnom povjesničaru i teoretičaru, dodijeljen je za izniman doprinos razvoju hrvatske znanosti o književnosti, nastanku
pojedinih analitičkih paradigmi i usustavljivanju
njegovih terminologija, međunarodnoj afirmaciji
hrvatske književnosti te ugledu Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske. Svečanost dodjele počasnoga doktorata započela je uvodnim govorima
rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira
Borasa, veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici dr. sc. Ive Goldsteina i promotora
prof. dr. sc. Krešimira Bagića. Nakon što je rektor
Boras proglasio prof. dr. sc. Stanka Lasića počasnim
doktorom Sveučilišta u Zagrebu, profesor Lasić
upisao se u knjigu počasnih doktora te se obratio
uzvanicima. Svečanost dodjele počasnoga doktorata završila je akademskom himnom Gaudeamus igitur. Počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Stanku Lasiću dodijeljen je na temelju
izvješća Stručnoga povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata koji je prihvatio Senat 10. ožujka
28

2015. Stručno povjerenstvo djelovalo je u sastavu:
akademkinja Dunja Fališevac, predsjednica, akademik Stjepan Damjanović, prof. dr. sc. Krešimir
Bagić, prof. dr. sc. Stipe Grgas i prof. dr. sc. Ivo Žanić, članovi.
■■ Održana 20. Smotra Sveučilišta u Zagrebu
20. Smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je od 12.
do 14. studenoga 2015. u Studentskom centru u
Zagrebu (Savska 25). Uz 33 sastavnice Sveučilišta u
Zagrebu, na ovogodišnjoj su se Smotri predstavili i
drugi sudionici iz cijele Hrvatske – ukupno oko 80
izlagača. Tijekom tri dana, program Smotre pratilo
je više od 25 000 posjetitelja. Sveučilište u Zagrebu i ove je godine organiziralo Smotru kako bi se
učenici završnih razreda srednjih škola, studenti i
svi zainteresirani informirali o studijskim programima i upisnim uvjetima, studentskome životu i
uvjetima smještaja tijekom studiranja u Zagrebu,
opremljenosti pojedinih fakulteta, kreativnim
mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama
te o brojnim drugim pojedinostima koje su mladim ljudima važne prilikom odluke o upisu na
fakultet. Pokrovitelj 20. Smotre Sveučilišta u Zagrebu bio je Grad Zagreb, a partner u organizaciji
Smotre bio je Studentski centar Zagreb. Tehničku
podršku izlagačima osigurao je Sveučilišni računski centar SRCE.
■■ Održana dodjela Rektorove i Posebne
Rektorove nagrade

Čestitke dobitniku Rektorove nagrade

18. lipnja 2015. - Svečanost dodjele Rektorove i Posebne Rektorove nagrade za akademsku godinu
2014./2015. održala se na Fakultetu elektrotehnike
i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u dvorani Auditorium Maximum. Tijekom svečanosti rektor
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras dodijelio je 115 Rektorovih nagrada za najbolje studentske radove i 25 Posebnih Rektorovih nagrada
za iznimna studentska ostvarenja. U skladu s Pravilnikom, dobitnicima Rektorove nagrade uručena je povelja i novčani iznos od 1500 kn po radu,
a nagrađeni Posebnom Rektorovom nagradom
dobivaju povelje. Na svečanosti dodjele, u okviru
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umjetničkog dijela programa, na gitari je nastupio
student Muzičke akademije Lovro Peretić. Predstavljen je i kratki isječak iz nagrađenoga dokumentarnoga filma Mijenjajmo realnost studentica
novinarstva Anje Stanko, Matine Tenžere i Marije
Žužak, koje su samostalno realizirale cijeli projekt,
pod mentorstvom profesora Tene Perišin i Igora
Mirkovića.
■■ Studentice Sveučilišta u Zagrebu europske
prvakinje u košarci

Košarkašice Sveučilišta u Zagrebu

21. do 27. lipnja 2015. - na 13. Europskom prvenstvu
sveučilišta održanom u slovenskom Kopru prvo
su mjesto osvojile košarkašice Sveučilišta u Zagrebu. Uspjeh je to veći i što su prvi put nastupile na
takvom velikom europskom natjecanju. Za zagrebački tim nastupile su studentice: Sara Plavljanin
(Filozofski fakultet), Marina Giljanović i Anja Škara (Geodetski fakultet), Antonija Jurić (Ekonomski
fakultet), Inja Butina i Marina Lidija Kalebić (Kineziološki fakultet), Ana Karaga i Danijela Fuštin
(Medicinski fakultet), Zrinka Spretnjak (Pravni fakultet), Anja Majstorović (Učiteljski fakultet), Marijana Mamić (Agronomski fakultet). Trener Sveučilišne reprezentacije je Gjuro Simon, pomoćni
trener Zvonimir Osičan, a izbornik Jure Vulić. Naša
Sara Plavljanin proglašena je najboljom igračicom
(MVP - Most Valuable Player) Europskoga sveučilišnoga prvenstva.

19. svibnja 2015. - u povodu stote obljetnice rođenja akademika Ivana Supeka u palači HAZU-a održana je svečana akademija koju su zajednički organizirali Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Sveučilište u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković.
Svečanost su svojom nazočnosti i memorijalnim
govorima uveličali predsjednici važnih hrvatskih
kulturno-znanstvenih institucija, između ostalih
i prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, koji se osvrnuo na Supekove aktivnosti za
njegovih rektorskih dvaju mandata (1968. - 1970.
i 1970. - 1972.). O životu i djelu akademika Supeka
uvodno je govorio predsjednik HAZU-a akademik
Zvonko Kusić koji je istaknuo da je akademik Supek bio karizmatska i svestrana osoba renesansnoga tipa koja je ostavila trag na mnogim područjima
i obilježila epohu u kojoj je djelovala. S obzirom
na to da je Ivan Supek bio rektor u vrijeme kada je
Sveučilište 1969. slavilo 300. obljetnicu osnutka,
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras je podsjetio na Supekove riječi da je Sveučilište
tvrđava nacionalnoga dostojanstva i univerzalnoga duha. Spomenuo je i njegovu potporu studentskomu pravu na štrajk 1971. i studentskim zahtjevima za promjenom deviznoga sustava. Ravnatelj
Instituta Ruđer Bošković dr. sc. Tome Antičić održao je izlaganje Od Supekove vizije do nacionalnog
i europskog prioriteta te je za akademika Supeka
rekao da je bio vizionar i humanist čvrstih i jasnih
stavova, iskrena optimizma i mladenačke vjere u
budućnost. Predložio je osnivanje Hrvatskoga instituta za tehnologiju znanosti koji bi, prema njegovim riječima, za pet do deset godina mogao iznjedriti jednog nobelovca.
■■ Rektor Boras izabran za počasnoga člana
Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

■■ Svečana akademija povodom 100. obljetnice
rođenja akademika Ivana Supeka

Govor rektora na svečanoj akademiji
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Vladimir Andročec i Damir Boras

13. svibnja 2015. - u auli Rektorata Sveučilišta u
Zagrebu održana je jubilarna, 30. godišnja (izborna) skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, na kojoj su za počasne članove Akademije
izabrani prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, i prof. dr. sc. Vito Turk, voditelj međunarodne poslijediplomske škole Instituta Jožef
Stefan u Ljubljani i član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Pozdravne riječi uputili su rektor Boras, kao domaćin, dr. sc. Miroslav Poljak, član
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Uprave Končara - Elektroindustrije d. d., dr. sc.
Antun Vujić, glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža,prof. dr. sc. Serđo Kos, dekan
Pomorskoga fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Jasna
Lipozenčić, predsjednica Akademije medicinskih
znanosti Hrvatske, i prof. emer. Željko Horvatić,
predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Na izbornoj skupštini izabrani su novi suradnici, novi počasni članovi Akademije i novi međunarodni član Akademije. U ime novih počasnih
članova zahvalio je rektor Boras.
Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Vladimir Andročec dao je izvješće o
radu Akademije u proteklomu razdoblju.

■■ Potpisan Sporazum o suradnji između Grada
Zagreba, Razvojne agencije Zagreb,
Sveučilišta u Zagrebu, FER-a i IRB-a
30. rujna 2015. - u Gradskoj upravi je svečano potpisan Sporazum o suradnji između Grada Zagreba,
Razvojne agencije Zagreb – TPZ d. o. o., Sveučilišta
u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva
i Instituta Ruđer Bošković. Spomenutim Sporazumom potpisnici su utvrdili osnove međusobne suradnje na projektu Tehnološkoga parka Zagreb te
na razvijanju zajedničkih aktivnosti.

■■ Sporazum o Zajedničkom medijskom projektu
Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu

Potpisnici Sporazuma

Šimun Anđelinović i Damir Boras

16. listopada 2015. - U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu je svečano potpisan Sporazum o Zajedničkom medijskom projektu „Universitas – hrvatske
sveučilišne novine“ Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu. Sporazum su u ime svojih institucija
potpisali rektori prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i
prof. dr. sc. Damir Boras. Svrha je ovoga projekta informiranje i kritičko praćenje znanstvene,
umjetničke, stručne i obrazovne prakse obaju sveučilišta, ali i drugih javnih sveučilišta i visokoobrazovnih institucija u Hrvatskoj. Programske su
osnove novina sadržane u strateškim razvojnim
dokumentima nakladnika - Sveučilišta u Zagrebu
i Sveučilišta u Splitu. Hrvatske sveučilišne novine
posebno će pridonositi povezivanju akademske
prakse sa širom društvenom zajednicom, prvenstveno s gospodarstvom, a u skladu s nacionalnim
interesima unutar zajedničkoga znanstveno-obrazovnoga, kulturnoga i duhovnoga europskoga
prostora. U skladu sa Sporazumom, rektori će zajednički imenovati glavnoga urednika te predsjednika i šest članova Nakladničkoga savjeta na mandat od četiri godine, a sjedište novina bit će na
Sveučilištu u Splitu. Medijski projekt „Universitas
– hrvatske sveučilišne novine“ zajednički će financirati sveučilišta u Zagrebu i Splitu.
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Međusobna suradnja pet institucija obuhvatit će,
između ostaloga, davanje potpore start-up i spinoff tvrtkama koje nastaju kao rezultat istraživanja,
davanje potpore studentima u njihovim samostalnim poduzetničkim pothvatima, organizaciju
specijaliziranih seminara, edukacija i radionica,
umrežavanje znanstvenika i studenata s inovativnim poduzetnicima, povezivanje istraživačke
infrastrukture te daljnji razvoj Sveučilišne inovacijske mreže. Također, potpisnici Sporazuma surađivat će na projektu Zagreb Connect te će od Grada
Zagreba dobiti potporu u procesu komercijalizacije rezultata istraživanja. Uoči potpisivanja Sporazuma potpisnici su istaknuli da je jačanje veza
između javnoga sektora, obrazovnih i znanstvenoistraživačkih institucija s gospodarstvom jedan od
preduvjeta za razvoj konkurentnoga poduzetništva koji će se temeljiti na razvoju visokih tehnologija, inovacijama i transferu znanja.
■■ Grupa Podravka i Sveučilište u Zagrebu
potpisali Sporazum o suradnji
22. svibnja 2015. - Zvonimir Mršić, predsjednik
Uprave Podravke, i prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, potpisali su u Koprivnici
Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Grupe Podravka. Polazeći od razumijevanja značaja
umrežavanja znanstvene zajednice i gospodarstva,
a u duhu prepoznavanja mogućnosti uzajamne
suradnje u svrhu jačanja konkurentnosti gospodarstva, ovim su sporazumom Grupa Podravka i
Sveučilište potvrdili spremnost na znanstvenu i
stručnu suradnju.
„Grupa Podravka je i do sada surađivala s pojedinim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, a ovim
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sporazumom dosadašnju suradnju podižemo na
višu, krovnu razinu. Ukoliko želimo biti konkurentni na globalnom tržištu, moramo više investirati u istraživanje i razvoj naše kompanije kako bi
u suradnji sa Sveučilištem, odnosno znanjem koje
imamo u Hrvatskoj, došli do značajnije komparativne prednosti. U svakom slučaju, Zagrebačko sveučilište je visoko kvalitetno i trenutno rade na projektima koji nama mogu biti od značajne koristi.
Zajedno s njima kreiramo nove razvojne projekte
koji će učiniti Podravku, a samim time i hrvatsko
gospodarstvo konkurentnijim na globalnom tržištu“, istaknuo je Zvonimir Mršić. „Sveučilište u
Zagrebu ima vrlo veliki znanstveni potencijal i veliki broj znanstvenika koji rade u područjima u kojima upravo Podravka treba dodatna istraživanja.
Ona ima izvrstan istraživački kapacitet, vrlo velik
u odnosu na prosjek u Hrvatskoj, a Sveučilište ima
pristup međunarodnim projektima koji su neophodni da bi se ova vrhunska tehnologija mogla
razvijati. Naravno, Podravka je to prepoznala, a mi
smo prepoznali da je Podravka hrvatska kompanija koja može postići ono što je strateško opredjeljenje hrvatske države, a to je suradnja Sveučilišta
i istraživanja s gospodarstvom. Ne može biti boljega primjera od jedne Podravke koja je svjetska,
globalna kompanija, čega nismo uvijek svjesni, ali
naše Sveučilište to vrlo dobro zna te smo stoga vrlo
zadovoljni što smo u prilici danas sklopiti ovaj sporazum,“ istaknuo je rektor Boras.

Damir Boras i Zvonimir Mršić

Suradnja će se razvijati u smjeru povezivanja znanstvenika Sveučilišta i stručnjaka Grupe Podravka,
pa će se tako određeni dijelovi Sveučilišta povezati
s Podravkom za prehrambeni, odnosno s Belupom
za farmaceutski dio, a sve u svrhu inovacija i transfera tehnologija. Sporazum obuhvaća i suradnju
na osmišljavanju programa obrazovanja i osposobljavanja stručnjaka, kao i međunarodnu suradnju
u razvojno-istraživačkim projektima.
■■ Sveučilište u Zagrebu pokrenulo Sveučilišnu
inovacijsku mrežu
17. ožujka 2015. - svečanim potpisivanjem članskih
deklaracija u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
pokrenuta je Sveučilišna inovacijska mreža. SveuBroj 21(26), Zagreb, prosinac 2015.

čilišnoj inovacijskoj mreži pristupilo je 14 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, partneri na projektu
BISTEC, kao i Sveučilište u Rijeci, Hrvatska mreža
poslovnih anđela – CRANE, Hrvatska gospodarska
komora, Tehnološki park Varaždin, Tehnološkoinovacijski centar Međimurje, Tehnološki park
Zagreb te tvrtke Altpro d. o. o., Pliva Hrvatska d. o.
o., Genera d. d. i SD Informatika d. o. o.

Svečano potpisivanje članskih deklaracija

Sveučilište u Zagrebu u suradnji s partnerima odlučilo je pokrenuti Sveučilišnu inovacijsku mrežu
kako bi osiguralo da znanja i tehnologije razvijene
u Hrvatskoj pridonesu globalnoj konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i potaknu regionalni
razvoj. Cilj je mreže stvoriti temelj za održivu međuinstitucijsku razmjenu iskustava i međusobnu
potporu, a u svrhu jačanja inovacijskoga sustava.
Djelovanjem Mreže maksimalno će biti iskorištene mogućnosti koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji i iz regionalnih inicijativa za dobrobit
članova Mreže, hrvatskoga gospodarstva i društva.
Mreža povezuje članove iz javnoga i privatnoga
sektora koji će, dijeleći znanje, ideje i rad, imati
mogućnost stvoriti raznoliku i dobro povezanu
inovacijsku zajednicu koja je sposobna predvidjeti, stvarati i reagirati na prilike koje joj se pružaju, a
s ciljem stvaranja novih vrijednosti. Mreža djeluje
kako bi se odgovorilo na prilike za iskorištavanje
inovacija koje proizlaze iz širenja tržišta za sve vrste inovacija, različitih mehanizama financiranja
istraživanja, inovacija i poduzetništva, profesionalne mobilnosti i izravnih stranih ulaganja. Između ostaloga, članovi Sveučilišne inovacijske
mreže dijelit će međusobno svoja znanja i ideje te
stvarati i prenositi znanja i informacije, povezivati partnere koji traže i nude inovativna rješenja
različitih problema, uspostavljati izravan dijalog
s europskim i nacionalnim tijelima državne vlasti
i agencijama uključenima u istraživanje, razvoj i
inovacije, a bit će u mogućnosti i brzo okupiti raznovrsne timove koji će razvijati nove koncepte i
projektne prijedloge.
■■ Svečano otvoren Inkubacijski centar za
bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije –
BIOCentar
28. rujna 2015. - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj je svečano otvoren Inkubacijski centar
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za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar. BIOCentar je otvorio predsjednik Vlade
Republike Hrvatske Zoran Milanović u nazočnosti
direktorice u Glavnoj upravi za regionalnu politiku
Europske komisije Vittorije Alliate di Villafrance,
ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc.
Vedrana Mornara, ministra poduzetništva i obrta
Gordana Marasa, ministra regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije prof. dr. sc. Branka Grčića,
rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira
Borasa, zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba
Vesne Kusin, ravnatelja HAMAG-BICRO-a Darka
Liovića te drugih visokih uzvanika. BIOCentar je
inkubatorski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije koji nudi infrastrukturu i usluge za
razvoj biotehnoloških tvrtki. BIOCentar će osiguravati specijaliziranu laboratorijsku infrastrukturu za start-up poduzeća, postojeće biotehnološke
tvrtke i istraživačke projekte, a u njegovoj ponudi
ističe se nekoliko posebno pripremljenih programa: poslovna inkubacija (BIOInkubacija), transfer
tehnologije (BIOTransfer), edukacija (BIOedukacija), poslovno povezivanje (BIOUmreživanje) te
dostupnost infrastrukture (BIOInfrastruktura).
Zgrada BIOCentra obuhvaća oko 4500 četvornih
metara prostora, od čega su na oko 1000 m2 smješteni suvremeno opremljeni laboratoriji. Također,
u BIOCentru se nalaze i uredi i sobe za sastanke te
tri veće i četiri manje dvorane koje su pogodne za
organiziranje edukacije za razvoj poduzetničkih i
menadžerskih vještina. BIOCentrom će upravljati
tvrtka BICRO BIOCentar d. o. o., koju su zajednički
osnovali HAMAG BICRO, Grad Zagreb i Sveučilište
u Zagrebu. Predsjednik Uprave BIOCentra je dr. sc.
Dubravko Kičić, a direktorica za istraživanje i transfer tehnologije dr. sc. Sanja Šale.

■■ Otvorena Austrijska knjižnica na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu
11. lipnja 2015. - svečano otvorenje Austrijske
knjižnice Zagreb održano je u predvorju Knjižnice
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Austrijska knjižnica Zagreb osniva se na inicijativu
Austrijskoga kulturnoga foruma i Veleposlanstva
Republike Austrije u Zagrebu te Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Austrijska knjižnica bit će na raspolaganju javnosti u radnom vremenu Knjižnice Filozofskoga fakulteta, a građa je
načinom korištenja izjednačena sa svim ostalim
zbirkama: korištenje u knjižnici za sve građane, a
posudba izvan knjižnice za studente i djelatnike
FF-a. Na temelju tom prigodom potpisanog Sporazuma Filozofski će fakultet postojeći fond Austrijske knjižnice Zagreb dopuniti kupnjom knjiga
pomoću donacije osiguravateljske kuće GRAWE
Hrvatska. Također, Ministarstvo vanjskih poslova
Republike Austrije svake će godine dopunjavati
građu kupnjom knjiga, novina i časopisa, u skladu
s proračunskim mogućnostima. Austrijski kulturni forum podupirat će Austrijsku knjižnicu Zagreb
u organizaciji kulturnih i znanstvenih priredba.
■■ Filozofski fakultet Družbe Isusove postaje 34.
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

Rektor potpisuje Odluku o pristupanju FFDI-a Sveučilištu

Laboratorij BIOCentra

Projekt izgradnje, nadzora, tehničke pomoći i
opremanja BIOCentra provodi se u okviru Operativnoga programa Regionalna konkurentnost
2007. - 2013., iz kojega je osigurano financiranje u
iznosu od 16 376.410,00 eura. Ovaj je projekt podržala i Svjetska banka u razdoblju od 2008. do 2010.
kroz zajam u iznosu od 524.874,00 eura, čime je financirana izrada tehničke dokumentacije.

8. prosinca 2015. - Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je na petoj redovitoj sjednici u ak. god.
2015./2016., održanoj 8. prosinca 2015., Odluku o
uključenju Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove
kao ustanove u sastav Sveučilišta u Zagrebu. Članovi Senata ovu su odluku donijeli jednoglasno.
Odluci je prethodila propisana procedura u kojoj
su Statutom predviđena sveučilišna tijela (Vijeće
društveno-humanističkoga područja, Rektorski
kolegij u širem sastavu) jednoglasnim odlukama
poduprla inicijativu za uključivanje FFDI-a kao
ustanove u sastav Sveučilišta.
Odlukom Senata određeno je da će FFDI kao 34.
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu djelovati pod novim nazivom - Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ).
Paula Pavletić, tajnica Saveza
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