Uvodna dobrodošlica gradonačelnika Ivanca,
dipl. ing. Milorada Batinića
Poštovane dame i gospodo, gosti i uzvanici!
Neobično mi je drago što mi se pruža prilika da svima vama, posebice predstavnicima hrvatske znanstvene zajednice, poželim iskrenu i toplu dobrodošlicu
u Ivanec. Zahvaljujem Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i njenu Zavodu
za znanstveni rad u Varaždinu na lijepoj gesti, a to je da znanstveni skup tematski posvećen životu i djelu pokojnog akademika Mirka Maleza organizira upravo u njegovoj rodnoj sredini.
Budući da se ovaj skup održava u povodu obilježavanja 20. obljetnice njegove
smrti, ponosni smo na to što će se kroz znanstvene i stručne priloge sustavno
predstaviti Malezov rad i istraživanja te objaviti novi radovi o arheološkim i paleontološkim istraživanjima u Hrvatskoj. Bit će to, siguran sam, najbolji hommage pokojnom znanstveniku i akademiku.
Upravo zato s posebnim zadovoljstvom pozdravljam, ako tako smijem reći,
nasljednike po struci, pokojnog Mirka Maleza, prije svega, dr. Ivana Gušića, voditelja Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara. Iznimno mi je drago što
mogu pozdraviti i dr. Vesnu Malez, kćerku pokojnog akademika te akademikovu rodbinu koja, vjerujem, s posebnim emocijama prati današnji skup.
Pozdravljam i mr. Eduarda Vargovića iz Akademijina Zavoda u Varaždinu
te prof. Spomenku Težak, predsjednicu Društva povjesničara Varaždina i Varaždinske županije, s kojima smo mjesecima utanačivali pojedinosti oko organizacije ovoga skupa. Također, pozdravljam i sve predavače te ostale goste, posebno
srednjoškolce koji su nam se također pridružili.
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Želio bih na kraju istaknuti da smo vrlo ponosni činjenicom što će svi radovi
s današnjeg znanstvenog skupa biti objavljeni u posebnom Zborniku radova,
koji će biti izdan u lipnju 2011., a bit će posvećen isključivo Malezu i jubilarnoj
150. obljetnici rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. To je edicija koja
ostaje za povijest i zato, hvala Akademiji što će u tom posebnom izdanju prostor
podijeliti upravo s Malezom.
Svima vama želim uspješan i plodonosan rad te ugodan boravak u našemu
gradu.
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