IZVJEŠĆE
O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZA 2010. GODINU
(Sažetak)

travanj 2011.
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Ovo je izvješće saţetak 114. knjige Ljetopisa Hrvatske akademije, u
kojoj je detaljno prikazan rad Akademije u 2010. godini i koja je
dostavljena svim zastupnicima Hrvatskoga sabora. Bila je to godina
uspješna na svim područjima: u znanstvenome i umjetničkome radu, u
radu Akademijinih razreda, zavoda i jedinica te znanstvenih vijeća, na
zasjedanjima Akademije, u radu Predsjedništva i njegovih odbora, u
nakladničkoj djelatnosti, te u graĎevinsko-obnoviteljskim zahvatima na
Akademijinim graĎevinama. Poţelimo da se ta razina aktivnosti protegne i
na 2011. godinu! To će, dakako, ovisiti ponajviše o materijalnim uvjetima
u Akademiji i društvu.
O dijelu te aktivnosti tijekom 2010. naznačit će se samo nekoliko
numeričkih podataka, i to: 34 znanstvena skupa, 8 skupština Akademije i
njenih znanstvenih vijeća, 6 svečanih sjednica, 18 javnih predavanja, 14
predstavljanja knjiga i konferencija za novinare, 35 izloţbi u organizaciji
Akademijinih muzejsko-galerijskih jedinica, 5 komemorativnih skupova.
1)

Osnovni podatci o članstvu Akademije

Na dan 31. prosinca 2010. Hrvatska je akademija imala 137
redovitih članova, zatim 136 dopisnih članova te 91 člana suradnika, tj.
ukupno 364 člana. To predstavlja smanjenje za 2 člana u odnosu na
prethodnu godinu, unatoč tome što je na izbornoj skupštini odrţanoj
2010. izabrano 25 novih članova.
Prosječna ţivotna dob svih akademika na kraju 2010. bila je 75,15
godina, a 2009. godine 75,9, dok je prosječna dob članova suradnika veća
od 65 godina (65,82).
U prošloj godini umrlo je 20 naših članova, i to: 16 redovitih, 2 člana
suradnika i 2 dopisna člana (koja su, kako smo naknadno saznali, umrla
tijekom prethodne dvije godine, 2008. i 2009.).

2)

Zasjedanja Akademije

Tijekom 2010. Akademija je odrţala četiri skupštine, dvije redovite i
dvije izborne, te dvije svečane sjednice.
Na travanjskoj su redovitoj skupštini prihvaćena podnesena
izvješća o cjelokupnom radu Akademije, uključujući i Financijsko izvješće
o poslovanju Akademije za 2009. godinu (113. knjiga Ljetopisa), te Prva
izmjena Financijskog plana Hrvatske akademije za 2010. Na prosinačkoj
redovitoj skupštini prihvaćeni su Planovi i programi rada Hrvatske
akademije, Financijski plan Akademije za 2010. te Prijedlog izmjena i
dopuna Financijskog plana Hrvatske akademije u 2010. Osim toga
Skupština je prihvatila Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske
akademije, zatim Odluku o dopunama Pravilnika o postupku dodjeljivanja
Nagrade Hrvatske akademije te Izvještaj o radu Hrvatske akademije u
razdoblju od 2004. do 2010. godine.
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Na svibanjskoj izbornoj skupštini izabrani su novi članovi
Hrvatske akademije i to: 9 redovitih članova, 8 dopisnih članova i 8
članova suradnika, te su ponovno izabrana 2 člana suradnika.
Na izbornoj skupštini održanoj u studenome izabrani su novi
članovi Predsjedništva Hrvatske akademije na čelu s akademikom
Zvonkom Kusićem, predsjednikom Akademije, te je potvrĎen izbor tajnikā
Akademijinih razreda.
Prva svečana sjednica Hrvatske akademije odrţana je 29. travnja
2010. u povodu Dana Akademije. Tom su prigodom dodijeljene
Akademijine Nagrade za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u
Republici Hrvatskoj za 2009. godinu. Druga svečana sjednica odrţana
je u lipnju i na njoj su proglašeni novi članovi Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti.
3)

Rad Predsjedništva Akademije

Predsjedništvo Akademije odrţalo je protekle godine devet
redovitih sjednica.
Na sjednicama su članovi Predsjedništva raspravljali i donosili
zaključke unutar svojih ovlasti. Osobita pozornost bila je posvećena
pripremama za redovite i izborne skupštine i za svečanu sjednicu
prigodom Dana Hrvatske akademije.
Na sjednicama Predsjedništva raspravljalo se, uz donošenje
odgovarajućih odluka:
- o pripremama za izbornu skupštinu radi izbora novih članova
Akademije;
- o okvirnom programu obiljeţavanja 150. obljetnice osnivanja i
rada Hrvatske akademije koja će se pod pokroviteljstvom
Hrvatskoga sabora odrţati 2011. godine;
- o usklaĎivanju odredaba Akademijina Statuta s odredbama
izmijenjenog Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti;
te se izmjene odnose na status članova suradnika te na
produţenje mandata članovima Predsjedništva s tri na četiri
godine;
- o preporuci Hrvatske akademije upućene Hrvatskom saboru da
ne prihvati prijedlog Akademije tehničkih znanosti Hrvatske da joj
Sabor dade suglasnost na pravo uporabe riječi Hrvatska
akademija; Predsjedništvo je tom prigodom konstatiralo da je
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske isti zahtjev za dobivanjem
prava na korištenje riječi Hrvatska akademija pokrenula pred
Saborom po drugi put te da bi zbog toga trebalo pokrenuti
postupak izmjene odgovarajućeg članka Zakona o Hrvatskoj
akademiji prema kojemu Sabor moţe iznimno dati suglasnost na
pravo uporabe riječi Hrvatska akademija i drugim pravnim
osobama koje se bave znanstvenom djelatnošću;
- o Financijskom planu Akademije za godinu 2010.;
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o rezultatima financijskog poslovanja Hrvatske akademije u
godini 2009. te Završnom računu za tu godinu;
- o financijskom poslovanju i Završnom računu Akademijine
Zaklade za godinu 2009.;
- o Izjavi o hrvatskom jeziku, koju je predloţio Razred za filološke
znanosti;
- o prihvaćanju kandidaturā razredā za nove redovite članove,
članove suradnike i ponovni izbor članova suradnika, te o
kandidatima za dopisne članove Hrvatske akademije koji će se
predloţiti na izbor Akademijinoj skupštini zakazanoj za 20.
svibnja 2010.;
- o očitovanju Središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva
financija Republike Hrvatske u svezi izuzimanja redovitih
Akademijinih članova od obveze prijavljivanja u Registar
obveznika poreza na dodanu vrijednost;
- o inicijativi Zavoda za znanstvenoistraţivački i umjetnički rad
Hrvatske akademije u Bjelovaru za izradu Leksikona bjelovarskobilogorskog. Izradu Leksikona financirat će Bjelovarskobilogorska ţupanija, a projekt će se ostvariti u suradnji s
Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža.
Nadalje, raspravljalo se i o sljedećem:
- o prijedlogu Ureda predsjednika Republike Hrvatske da se u
predstojećim aktivnostima toga ureda vezanima za ulazak
Hrvatske u Europsku uniju pred relevantnim institucijama i
europskom znanstvenom i širom javnosti redovito predstavlja
edicija Hrvatske akademije Hrvatska i Europa;
- o mjerama Predsjedništva za smanjivanje materijalnih troškova
Hrvatske akademije u godini 2010.;
- o inicijativi Đakovačko-osječke nadbiskupije da zajedno s
Hrvatskom
akademijom
poduzme
potrebne
mjere
radi
ostvarivanja zaštite i prava na uporabu imena osnivača
Akademije biskupa Josipa Jurja Strossmayera kako bi se izbjegli
primjeri nedolične uporabe njegova imena;
- o presudi Ţupanijskog suda u Zagrebu koji je prihvatio tuţbu
dijela Akademijinih zaposlenika koji su zatraţili isplatu boţićnice
za 2001. godinu pozivajući se na tada vaţeći Kolektivni ugovor za
znanost i visoko obrazovanje; zbog nespremnosti Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa da osigura sredstva za isplatu
boţićnice, Akademija je dovedena u situaciju da sama podmiri taj
dug u iznosu od preko 1,3 milijuna kuna iz redovitih sredstava;
- o prijedlogu Akademijine Uprave da se izborna skupština na kojoj
će se birati novi članovi Akademijina Predsjedništva odrţi
predvidivo polovicom studenoga 2010; to istodobno znači da je s
danom 26. svibnja 2010. otvoren proces predlaganja kandidata
za članove Uprave i druge članove Akademijina Predsjedništva;
- o mišljenju većine Akademijinih razreda da se Akademijinim
zaposlenicima u znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima
ubuduće ne honoriraju radovi objavljeni u Akademijinim knjigama
-
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ili časopisima s obzirom na to da navedeni zaposlenici za sada
nemaju odreĎen uvjet broja znanstvenih i stručnih radova koje
moraju objavljivati u sklopu redovitih poslova i zadaća svog
radnog mjesta, a radove objavljuju i radi vlastitog napredovanja
u više zvanje;
- o informaciji Akademijine Uprave o razgovorima s predstavnicima
Hrvatske radiotelevizije koji su preuzeli medijsko pokroviteljstvo
nad obiljeţavanjem 150. obljetnice Hrvatske akademije;
- o tzv. "povlaštenim" mirovinama redovitih članova Akademije; u
vezi s Konačnim prijedlogom zakona o smanjenju mirovina
odreĎenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima;
Predsjedništvo je utvrdilo da je taj prijedlog neprincipijelan, jer se
smanjenje dodatka mirovini redovitih članova Akademije od 10%
primjenjuje na njihovo ukupno mirovinsko primanje (starosna
mirovina povećana za dodatak), tako da se dodatak mirovini
redovitih Akademijinih članova stvarno smanjuje za 10%, 20%,
30%, pa i 50%, ovisno o visini osobne mirovine koju uz dodatak
mirovini prima pojedini umirovljeni redoviti član; Predsjedništvo
je zaključilo da će ove primjedbe uputiti predsjedniku Hrvatskog
sabora i predsjednici Vlade Republike Hrvatske;
- o sastanku članova Akademijine Uprave s predsjednikom
Hrvatskog sabora gospodinom Lukom Bebićem; razgovor se vodio
o tijeku priprema za obiljeţavanje 150. obljetnice Hrvatske
akademije; predsjednik Sabora Luka Bebić podrţao je zahtjev
predstavnikā Akademije da se Drţavnim proračunom za 2011.
godinu Akademiji osiguraju dodatna sredstva za obiljeţavanje te
vaţne obljetnice te da se Akademiji zadrţi poseban razdjel u
okviru Drţavnog proračuna, kao što je to i do sada bio slučaj;
- o zaključcima koje su o Izvješću o radu Hrvatske akademije u
godini 2009. donijela saborska tijela, Odbor za obrazovanje,
znanosti i kulturu i Odbor za financije i drţavni proračun te o
informaciji o mišljenju Vlade Republike Hrvatske o istom izvješću;
navedena tijela predloţila su Saboru da prihvati Izvješće o radu
Hrvatske akademije u godini 2009.; Odbor za financije i drţavni
proračun pohvalio je rad Hrvatske akademije u izvještajnom
razdoblju, uz napomenu da mediji nedovoljno prate rad
Akademije s obzirom na broj znanstvenih skupova, simpozija,
predavanja, izloţaba i drugih aktivnosti koje se u Akademiji
odvijaju; Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu u svojem je
izvješću konstatirao kako Akademija nije prihvatila prošlogodišnju
preporuku Hrvatskog sabora da osnuje svoj deseti razred, Razred
za prikazbene umjetnosti (kazališnu i filmsku), te je uz
prihvaćanje Izvješća o radu Akademije u godini 2009. posebnim
zaključkom Saboru predloţio ponovno donošenje odluke o
osnivanju novog razreda; isti odbor decidirano je ustvrdio da je u
javnosti stvoren pogrešan dojam o tome da su mirovine redovitih
članova stečene po posebnim uvjetima.
Predsjedništvo je takoĎer raspravljalo:
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o prijedlogu Nacionalnog okvirnog kurikuluma i s tim u vezi
načelno podrţalo prijedloge Odbora za suradnju s hrvatskim
sveučilištima i znanstvenim institutima Hrvatske akademije od
22. rujna 2010. prema kojima taj dokument u sadašnjem obliku
nije prihvatljiv ni u svojem općem ni u posebnom dijelu;
- o nacrtima Zakona o sveučilištima, Zakona o visokom
obrazovanju i Zakona o znanosti koje je dostavilo Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa; Predsjedništvo je pritom zaključilo
da se ti dokumenti u predloţenom obliku ne mogu prihvatiti jer
ne osiguravaju boljitak znanosti jer se ne temelje na ozbiljnim
programskim dokumentima;
- o mjerama koje je predloţila Uprava u svezi smanjenja
Akademijinih materijalnih troškova a koje su uvjetovane
smanjenjem Akademijina proračuna za godinu 2010.;
- o višegodišnjem sporu s Modernom galerijom u pogledu
utvrĎivanja prava vlasništva nad umjetninama koje su ostale u
posjedu Moderne galerije nakon njezina izlaska iz sastava
Akademije, a koje, prema našim saznanjima, pripadaju
Akademiji; Moderna galerija već više od jednog desetljeća
opstruira sudsku odluku da se izvrši uvid u Katalog umjetnina
Moderne galerije;
- o posjetu predstavnikā Akademije nauka i umjetnosti Bosne i
Hercegovine te izaslanstva Hrvatskoga kulturnog društva iz
Gradišća našoj Akademiji;
- o izloţbi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije
koja je potkraj 2010. odrţana u Austriji, u Velikom Borištofu.
Osim toga raspravljalo se i:
- o Planovima rada Hrvatske akademije za 2011.
Predsjedništvo je utvrdilo:
- Prijedlog financijskog plana Hrvatske akademije za 2011. godinu,
a raspravljalo je i:
- o obiljeţavanju vaţnih obljetnica te
- o pokroviteljstvu i organiziranju brojnih znanstvenih skupova,
kadrovskim pitanjima te o izboru u znanstvena i istraţivačka
zvanja djelatnikā Akademije.
-

4)

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Tijekom godine Zaklada Hrvatske akademije obavila je zadaće
poticanja znanstvenoistraţivačkog i umjetničkog rada u Republici
Hrvatskoj, koje su utvrĎene Statutom Zaklade.
Iz Drţavnoga proračuna za 2010. godinu za Zakladu Hrvatske
akademije bilo je osigurano 1.486.000,00 kuna, što je do sada najmanji
iznos sredstava namijenjen financiranju Zaklade.
Unatoč tome na kraju godine povećana je osnovna imovina Zaklade
te je iznosila 4.802.838,15 eura i 3.800.000,00 kuna oročenih sredstava.
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Nakon provedenog javnog natječaja Upravni odbor Zaklade odlučio
je da se sredstva u iznosu od 1.185.000,00 kuna raspodijele na ukupno
93 projekta koja su predloţili organizacije i pojedinci. I prošle godine
dodijeljena su sredstva iz Fonda akademika Dragutina Tadijanovića.
5)

Rad Akademijinih odbora
5.1. Odbor za međunarodnu suradnju

Tijekom 2010. godine Odbor za meĎunarodnu suradnju povećao je
opseg rada u odnosu na prethodnu godinu. Rad Odbora odnosio se na
intenziviranje postojeće meĎunarodne suradnje Hrvatske akademije s
meĎunarodnim znanstvenim organizacijama te rad na meĎunarodnim
projektima.
Tijekom 2010. godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
nastavila je raditi na aktivnostima programa Humanističke znanosti u
europskom istraživačkom prostoru, te su razgovori voĎeni s Ministarstvom
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske oko sudjelovanja u
HERA-i 2.
Od ostalih oblika meĎunarodne suradnje potrebno je istaknuti
bilateralnu suradnju s akademijama iz zemalja s kojima imamo potpisane
sporazume, a to su: Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina,
Bugarska, Češka Republika, Francuska, Italija, Iran, Kina, Kosovo,
MaĎarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Rusija, Slovačka, Slovenija,
Švedska i Velika Britanija. Posebno je vaţno istaknuti tradicionalno dobru
suradnju s MaĎarskom akademijom, Poljskom akademijom te Bugarskom
akademijom. Tijekom 2010. godine potpisan je novi Sporazum s
Rumunjskom akademijom te pismo namjere s Nacionalnom akademijom
znanosti Republike Koreje.
5.2. Odbor za nagrade
Odbor za nagrade koordinirao je rad razredā Hrvatske akademije u
postupku odabira i procjene prijedloga pristiglih na natječaj Akademije.
5.3. Uredništvo edicije Hrvatska i Europa
Tiskana je cijela naklada četvrtog sveska edicije Hrvatska i Europa.
Od preporoda do moderne. Dovršen je prijevod IV. sveska na engleski i
francuski jezik i lektoriran je.
Isto je tako dovršen prijelom francuskog izdanja III. sveska i njegov
prijevod te urednička priprema III. sveska na engleskom jeziku.
Akademik Ivan Supičić 5. lipnja 2010. ediciju je predstavio
Diplomatskom zboru na Brijunima, a 9. srpnja edicija je darovana
sudionicima Croatia Summita u Dubrovniku.
Tijekom godine nastavljen je intenzivan rad na pripremi V. sveska
edicije Hrvatska i Europa. Suvremena hrvatska kultura. XX. stoljeće.
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Autori koji su na vrijeme, a gdjekada i prije dosta vremena, predali svoje
priloge zamoljeni su da aţuriraju tekstove do jeseni, a oni koji ih još nisu
predali da ih predaju do zime 2010. Ţelja je svih suradnika na projektu da
se ovaj posljednji svezak završi tijekom 2011. godine i na taj način
obogati program obiljeţavanja 150. obljetnice utemeljenja Hrvatske
akademije.
5.4. Odbor za obnovu Arboretuma Trsteno
U domeni obnove i razvoja kompleksa Arboretuma u Trstenom
ishoĎena je lokacijska i graĎevinska dozvola za objekt Pojata i sustav
vodoopskrbe za graĎevine i nasade. IzraĎen je projekt sanacije prozora
Mlinice i obavljena je procedura u Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku.
Započela je procedura ishoĎenja lokacijske dozvole projekta elektrifikacije
kompleksa. Završen je projekt geološke sanacije s Hrvatskim geološkim
institutom za sanaciju juţne padine Arboretuma nakon urušavanja stijene
na cestu.
Tijekom 2010. godine nastavljena je obnova suhozidā i starog
maslinika u središnjoj zoni Arboretuma. Intenzivirani su radovi sanacije
starih primjeraka maslina i unos sadnica odabranih autohtonih sorti
dubrovačkog primorja i otokā.
5.5. Služba za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara
Tijekom 2010. godine od kapitalnih su projekata, za koje su
sredstva osigurana Drţavnim proračunom, zbog smanjenja sredstava,
realizirana samo dva projekta, i to:
1.
Zrinski trg – palača Akademije
U cijelosti su izvedeni radovi na projektu ugradnje dizala i ureĎenju
podruma i prizemlja palače. UreĎenjem prizemlja obuhvaćeno je ureĎenje
prostora za preseljenje svih devet Akademijinih razreda. U okviru
adaptacije izvedeni su radovi na proširenju sustava hlaĎenja na sve
poslovne prostore, izgraĎen je novi sanitarni čvor te prostor priručne
kuhinje i prostor namijenjen smještaju telefonske centrale i pogona za
upravljanje Akademijinim serverima.
2.
Obilježavanje 150. obljetnice Akademije
Realizacija toga projekta sastojala se od ureĎenja reprezentativnog
prostora. U okviru toga u cijelosti su izvedeni soboslikarski radovi u atriju
palače, poslovnim prostorijama te na galerijama prve i druge etaţe.
S obzirom na vrlo ograničena sredstva za kapitalne projekte
Akademije iz Drţavnog proračuna, koja su iznosila 1.240.000,00 kuna,
bilo je potrebno angaţirati dodatnih 500.000,00 kuna vlastitih
Akademijinih sredstava.
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6)

Rad Akademijinih razreda i drugih jedinica

Djelatnost Akademije odvijala se u 9 razreda, 19 jedinica i 15
znanstvenih vijeća. U Ljetopisu se nalaze podatci o sastavu razreda, o
njihovoj cjelokupnoj djelatnosti, o svim pristiglim i prihvaćenim
rukopisima, o radu svih zavoda i odbora u sastavu razredā, o
predavanjima i skupovima u organizaciji razredā ili Akademije te o
aktivnostima svakog člana u okviru Akademije ili izvan nje. Iz tih se
podataka jasno vidi da su članovi Akademije marljivo radili na svojim
zadatcima, stoga nisu izostali ni rezultati. U Ljetopisu se moţe pročitati da
su članovi Akademije objavili više stotina znanstvenih i stručnih članaka i
rasprava odnosno da su predstavili brojna umjetnička djela. U skladu s tim
nisu izostala ni priznanja, pa je tako više članova Akademije primilo
Drţavnu nagradu za ţivotno djelo. Osim toga, više je ustanova i udruga
dodijelilo nagrade i visoka priznanja odreĎenim članovima Akademije za
njihov znanstveni, odnosno umjetnički rad.
Akademijina se znanstvenoistraţivačka djelatnost odvija i u drugim
jedinicama, kao što su zavodi, centri, laboratoriji i kabineti. Akademija
ima 21 takvu jedinicu. U Zagrebu ih djeluje 8. Ostalih 13 jedinica
smješteno je izvan Zagreba, i to: trima je jedinicama sjedište u
Dubrovniku, a po jednoj u Splitu, Zadru, Rijeci s područnom jedinicom u
Puli, Varaţdinu, Bjelovaru, Osijeku, Vinkovcima, Poţegi i Trstenom.
Njihova je znanstvena i nakladnička djelatnost bila primjerena, što je u
Ljetopisu izdašno dokumentirano.
Znanstvenoistraţivačke jedinice Akademije tijekom 2010. radile su
na 41 znanstvenom projektu. Riječ je o tzv. matičnim projektima čija se
istraţivanja uglavnom obavljaju u Akademiji i čiji su glavni istraţivači
isključivo ili redoviti članovi Akademije ili drugi znanstvenici iz
Akademijinih zavoda i instituta. Nakon vrednovanja rezultatā rada na
pojedinim projektima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
polovicom godine uskratilo je daljnje financiranje za 11 projekata, dok se
ostali financiraju do kraja 2011. godine.
Osim navedenih projekata, u Akademiji je tijekom prošle godine
realiziran niz drugih znanstvenih i umjetničkih zadataka koje su pojedini
razredi i njihovi odbori, a napose znanstvena vijeća i muzejsko-galerijske
jedinice, odredili kao cilj svojega znanstvenog i umjetničkog djelovanja u
duljem vremenskom razdoblju.
U
znanstvenoistraţivačkim,
muzejsko-galerijskim
i
stručnim
jedinicama Akademije prošle je godine bio 231 zaposlenik te 41
znanstveni novak. Od ukupnoga broja stalno zaposlenih, 88 zaposlenika
odnosi se na znanstvenike i stručne suradnike, 18 je djelatnika muzejsko-galerijske struke, 21 zaposlenik radi na bibliotekarskim, a 9 na arhivskim
poslovima, dok 96 sluţbenika i namještenika obavlja administrativne,
financijske i pomoćne poslove.
U okviru muzejsko-galerijske djelatnosti djeluju Gliptoteka, Kabinet
grafike, Strossmayerova galerija starih majstora i Hrvatski muzej
arhitekture.
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Gliptoteka je tijekom 2010. godine u svojoj aktivnosti priredila 24
izloţbe, 4 predstavljanja te niz drugih dogaĎanja (koncerata, dobrotvornih
aukcija, prezentacija itd.). Sve su izloţbe bile popraćene odgovarajućim
katalozima.
U Kabinetu grafike organizirano je 9 izloţbi, takoĎer s
odgovarajućim katalozima. Kabinet se priključio i akciji Noć muzeja.
Strossmayerova galerija starih majstora bila je otvorena za
javnost stalnim postavom Galerije. Muzej je bio uključen u akciju Noć
muzeja te u meĎunarodnu akciju Noći muzeja.
Hrvatski muzej arhitekture tijekom 2010. priredio je 2 izloţbe.
Sve su izloţbe popraćene odgovarajućim katalozima i u javnosti
primjereno komentirane.
U sastavu stručnih sluţbi Akademije rade Arhiv i Knjižnica. O
njihovim vaţnim djelatnostima nalazi se u Ljetopisu detaljno izvješće. U
Arhivu je nastavljen proces kompjutorizacije cjelokupne djelatnosti
Arhiva. Nastavljeno je proučavanje i obrada glagoljičkih isprava iz 18.
stoljeća zbirke Acta Croatica, izrada latiničnih transliteracija za isprave iz
19. stoljeća te je nastavljena izrada rječnika i kazala toponima.
Knjižnica Akademije – Od useljenja u novu zgradu Akademijina
Knjiţnica postupno uvodi nove oblike rada s korisnicima i novu opremu,
kao npr. računalnu posudbu, nove usluge, a u Multimedijskoj predavaonici
odrţano je pet radionica.
U Knjiţnici je tijekom 2010. dovršen Popis izdanja Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti u 2010. godini.
Ukupni fond Knjiţnice povećan je 2010. godine za 1.213 svezaka
knjiga i 664 naslova časopisa i serija, 3 naslova novina te 4 mreţne baze
podataka.
Od ukupnoga broja prinovljenih knjiga darom je dobiven 191
svezak, razmjenom 240 svezaka, a kupnjom 782 sveska knjiga.
Hrvatska akademija poslala je tijekom 2010. u razmjenu 2.700
svezaka na adrese brojnih znanstvenih ustanova u Hrvatskoj i svijetu, te
je darovala svoj 191 svezak. Daroprimci su bile brojne gradske i manje
narodne knjiţnice, zatim fakultetske, muzejske i samostanske knjiţnice te
knjiţnice ogranaka Matice hrvatske i srodne institucije.
U 2010. godini nastavljena je sustavna digitalizacija Akademijinih
izdanja. Uz financijsku potporu Akademijine Zaklade, s obzirom na to da
je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odbilo sufinancirati
digitalizaciju, digitalizirano je dodatnih 18.985 stranica sljedećih
nakladničkih nizova: Diplomatički zbornik, Stari pisci hrvatski, Zbornik za
narodni ţivot i običaje, Povijest knjiţevnosti Hrvatske, Monumenta
spectantia historiam Slavorum meridionalium i Starine.
U Akademiji postoje i drugi oblici znanstvenoga rada. Tako je prošle
godine u okviru Akademije djelovalo 15 znanstvenih vijeća, i to za
daljinska
istraţivanja;
naftu;
promet;
pomorstvo;
energetiku;
poljoprivredu
i
šumarstvo; ekonomska istraţivanja i hrvatsko
gospodarstvo; prirodo-znanstvena istraţivanja Jadrana; tehnološki razvoj;
mir i prava čovjeka; drţavnu upravu, pravosuĎe i vladavinu prava;
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turizam; graditeljstvo, obnovu i razvoj. Osim toga djeluje i MeĎunarodni
komitet za istraţivanje boksita, aluminijevih hidroksida i aluminija
(ICSOBA), zatim Odbor za narodni život i običaje te Hrvatska
kristalografska zajednica. U tim vijećima i tijelima rade ne samo
članovi Akademije, nego i znanstvenici i stručnjaci izvan Akademije, pa i iz
inozemstva. Tijekom 2010. godine znanstvena su vijeća organizirala više
znanstvenih skupova i okruglih stolova, predavanja i godišnjih skupština.
Sve to ukazuje na činjenicu da je rad, posebno nekih vijeća, bio primjeren
i u Ljetopisu je detaljno prikazan. Druga, manje aktivna vijeća valjalo bi
potaknuti na aktivniji rad.
7)

Nakladnička djelatnost

Hrvatska akademija od osnutka do danas objavila je ukupno 5.598
svezaka raznih publikacija.
Tijekom 2010. Akademija je u vlastitoj nakladi i u sunakladništvu
objavila ukupno 86 publikacija – od toga 18 knjiga, 8 zbornika radova, 38
svezaka časopisa, 8 kataloga izloţbi, 2 knjige saţetaka, 10 deplijana i 1
partituru.
Ukupni broj stranica svih izdanja iznosi 14.350, a otisnute su u
prosječnoj nakladi od 480 primjeraka, što ukupno iznosi 36.530 knjiga.
Od potpore Akademijine Zaklade tijekom 2010. godine pristiglo je
45 objavljenih knjiga, a 2 knjige objavljene su pod pokroviteljstvom.
8)

Glavno financijsko izvješće za 2010. i Završni račun za 2010.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2010. godini ostvarila je
ukupne prihode u iznosu od 74.217.402,89 kuna.
U strukturi ukupno ostvarenih prihoda sudjeluju: Drţavni proračun s
80,44%; prihodi iz ministarstava namijenjeni ostvarenju pojedinih
projekata s 11,13%; vlastiti prihodi Akademije s 5,13% i prihodi iz
Proračuna lokalne uprave te donacije s 3,30%.
Iz Završnog računa Akademije vidljivo je da su ukupni troškovi
poslovanja bili veći za 69.533,88 kuna u odnosu na ostvarene prihode.
Na redovitoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
odrţanoj potkraj prošle godine prihvaćen je Financijski plan Akademije za
2011. godinu u iznosu od 71.710.000,00 kuna.
Prije četiri godine učinjen je velik iskorak u nastojanjima da se
Akademija što više otvori različitim aktivnostima prema medijima, a time i
prema široj javnosti. U tom smislu intenzivirani su kontakti s javnim
glasilima, ali unatoč tome još uvijek nismo zadovoljni načinom na koji
pojedini tiskani mediji prate rad Hrvatske akademije, pa je nova Uprava
intenzivirala sve oblike suradnje s medijima.
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