RIJEČ UREdNIŠTvA
TKO ODLUČUJE ŠTO JE, A ŠTO NIJE ZNANOST?

Replicirajući na tekst Riječ Uredništva u Šumarskome listu
br. 3-4/2016., predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.
mr. sc. Ivan Pavelić u svojoj poruci poslanoj elektroničkom
poštom na adresu predsjednika i tajnika HŠD-a zaključuje,
da „kao Uprava društva, ne želimo podržavati „naklapanja“
i „razračunavanja“ podvedena pod znanost, a time nećemo
financijski potpomagati izlazak tog vašeg takozvanog znanstvenog časopisa“.
Mi nećemo na ovaj tekst dati paušalno mišljenje, kao što je
to učinio odnosni gospodin, umjesto da je argumentirano
odgovorio na postavljena pitanja u našem tekstu i otklonio
sve sumnje ako one ne stoje. Ponajprije odgovor na pitanje
o znanstvenom statusu časopisa. Na temelju mišljenja tada
nadležnog Ministarstva informiranja RH br. 523-91-2 od
6. 3. 1991.g., a potom Ministarstva znanosti i tehnologije
od 2000 g., Šumarski list se označava znanstvenim časopisom. Za reći što je, a što nije znanstveno, posebice u biotehnološkoj znanosti, koja je ovdje u pitanju, trebaju i neke reference koje gosp. Pavelić nema, kao što nema ni stručnih
referenci za rukovođenje tako zahtjevnom gospodarskom
granom kojoj nije samo cilj proizvodnja drvne mase, što on
svojim rukovođenjem potvrđuje. Osim toga znanstveni status časopisa potkrijepljen je citiranjem članaka u relevantnim međunarodnim znanstvenim časopisima, a posljednjih godina i sa značajnim Impact faktorom, koji potvrđuje
visoku kvalitetu časopisa. No, Šumarski list nije samo znanstveno, on je Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskoga društva, kako stoji u podnaslovu, što
znači da svi tekstovi imaju isključivo znanstveno-stručnu i
stalešku podlogu, a ne političku. Postavljena pitanja u odnosnome tekstu nije „izmislilo“ Uredništvo časopisa, nego
je samo uobličilo mišljenja struke putem Upravnog odbora
HŠD-a koji je ujedno i Uređivački savjet, a kojega između
ostaloga čine predsjednici 19 ogranaka, ne postavljeni od
središnjice, nego izabrani od svojega članstva (oko ukupno
3000 članova), te delegiranih predstavnika Šumarskoga fakulteta, Akademije šumarskih znanosti, Hrvatskog šumar-

skog instituta, HKIŠDT i resornog ministarstva. Prema
tome, kompetencije ovdje nisu upitne, posebice kada navedenima pridodamo i članove Uredničkoga odbora koji su
specijalisti iz pojedinih znanstveno-stručnih područja. No,
gosp. Pavelić i ne treba odgovoriti na postavljena pitanja,
jer je on predstavnik državnog „kocesionara“ kojemu je povjereno upravljanje i gospodarenje nacionalnim bogatstvom, a kojega treba kontrolirati resorno ministarstvo tijekom cijeloga mandata. Da li je ono to činilo ili čini, i da li
su odgovorni u resornom ministarstvu i Vladi RH svjesni
što je sve „žrtvovano“ da bi se ostvarila hvaljena „papirnata“
dobit (profit) i naravno, polučili menadžerski bonusi, to je
upitno? Glede spomenutih menadžerskih bonusa o kojima
je bilo dosta riječi u medijima svih vrsta, interesantno je napomenuti kako se raspravljalo samo o tome, da li su u podjeli te nazovi dobiti trebali adekvatno sudjelovati i svi zaposlenici Hrvatskih šuma d.o.o. Niti jedne riječi o tome koje
su štete nešumarskim gospodarenjem učinjene na šumi i
šumskom staništu. Nitko, pa ni šumarski inženjeri iz rukovodstva sindikata, nisu tražili odgovore na pitanja koja smo
postavili u Riječi Uredništva u Šumarskome listu br.
3-4/2016., a koja su „razljutila“ arogantnog predsjednika
Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.
Glede financijskog potpomaganja časopisa, moramo odgovoriti da to nije financijsko potpomaganje, nego pretplata
na časopis, pa dotični gospodin svojom odlukom zaključuje
da šumarskim stručnjacima nije potrebno cijelo-životno
obrazovanje, te otkazuje pretplatu kao prvi rukovoditelj koji
je to učinio nakon 140 godina tiskanja časopisa, upravo u
godini kada obilježavamo ovu značajnu obljetnicu.
Osim toga, analiza postavljenih pitanja nije tema za „komunikaciju na placu ili možda razgovor uz kavicu“ kako navodi
gosp. Pavelić, nego upravo za ozbiljnu raspravu na najvišoj
znanstveno-stručnoj pa i političkoj razini, jer ovdje je riječ
o nacionalnom bogatstvu neprocjenjive vrijednosti.
Uredništvo

