U Bjelovaru održana sjednica Predsjedništva Akademije
Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija, utemeljitelji Zavoda za
znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, uputili su Hrvatskoj akademiji
znanosti i umjetnosti 23. rujna 2009. poziv da se sjednica Predsjedništva Akademije
održi u Bjelovaru. U pismu predlagatelji, između ostalog, pišu: „Prije svega
želimo izraziti zadovoljstvo što je Akademija podržala napore Grada Bjelovara i
Bjelovarsko-bilogorske županije u utemeljenju Zavoda za znanstvenoistraživački i
umjetnički rad u Bjelovaru. Zajedničko se nastojanje počelo ostvarivati polovicom
2006. i od tada do danas Zavod je ostvario dobre rezultate.“ Održavanje sjednice
Predsjedništva u Bjelovaru bila bi, naglašeno je, „prilika da zajednički analiziramo
postignute rezultate i govorimo o planovima za budućnost“.
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na 7. (159.) redovnoj
sjednici, održanoj 29. rujna 2009. zaključilo je „da će svoju sljedeću redovitu sjednicu
održati 28. listopada 2009. u Bjelovaru“.
Sjednica je održana 28. listopada 2009. u gradskoj vijećnici, s početkom u 11 sati,
pod predsjedanjem akademika Milana Moguša, predsjednika. Prije ostvarivanje
dnevnog reda, koji je imao pet točaka, upućene su pozdravne riječi.1
Akademik Milan Moguš, predsjednik, izrazio je zadovoljstvo što se sjednica
Predsjedništva održava izvan sjedišta Akademije, u Bjelovaru, gdje djeluje jedna
od najmlađih Akademijinih jedinica. Zavod uspješno ostvaruje svoje zadaće jer
omogućuje da znanje bude dostupno svima i jer potiče znanstvenoistraživački rad.
Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, voditelj Zavoda u Bjelovaru, sažeto je opisao
rezultate rada Zavoda u Bjelovaru. Posebno je naglasio važnost dvaju održanih
znanstvenih skupova; prvi je održan 2007. u povodu obilježavanja 250. obljetnice
suvremenog razvoja grada Bjelovara, a drugi 2008. te je bio posvećen 135. obljetnici
županije pod naslovom Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost. Sva su
izlaganja na tim znanstvenim skupovima objavljena u dva broja časopisa Radovi
1

Vidjeti: Ljetopis Hrvatske akademije za godinu 2009. Knjiga 113. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, 2010., str. 96-97.
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Zavoda. „Bjelovarski zavod okuplja sve veći broj suradnika što, između ostalog,
potvrđuje da je opravdao svoje osnivanje. U narednim godinama više će se baviti
suvremenim problemima i to razvojem poljoprivrede, turizma te ekologijom“.
Uime grada, umjesto gradonačelnika Antuna Korušeca, članove Predsjedništva
pozdravio je Stjepan Grula, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Naglasio je zadovoljstvo radom Zavoda i ostvarenom suradnjom, posebice stoga
što je organizirano istraživanje povijesti Bjelovara, čiji će se rezultati objaviti u
monografiji 2012.
Miroslav Čačija, župan Bjelovarsko-bilogorske županije, zahvalio je akademiku
Milanu Mogušu, predsjedniku, na dolasku u Bjelovar, što je za grad i županiju velika
čast. Pozitivno je ocijenio dosadašnji rad bjelovarskoga zavoda i planove rada.
Prof. dr. sc. Vladimir Strugar, upravitelj Zavoda, posebno je govorio o planu
rada Zavoda. Rekao je da se priprema znanstveno savjetovanje pod nazivom
Bjelovarsko-bilogorska županija: razvoj temeljen na znanju2. U pripremi je pisanje
Leksikona bjelovarsko-bilogorskog u suradnji s leksikografskim zavodom „Miroslav
Krleža“3 i Bibliografije Bjelovara te objavljivanje rezultata istraživanja povijesti
Bjelovara pod nazivom Povijest grada Bjelovara od njegova početka do kraja Domovinskog
rata. U 2010. planira se održati stručno-znanstveni skup pod nazivom Garić-grad i
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Znanstveno je savjetovanje održano 26. studenoga 2009. Prije održavanja tiskani su sažeci u knjizi
Bjelovarsko-bilogorska županija: razvoj temeljen na znanju. Izlaganja sa znanstvenog savjetovanja bit će
objavljena u 3. broju Radova (2010.).
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Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je načelnu odluku kojom je
određeno „da će se pristupiti ostvarivanju projekta izrade Leksikona bjelovarsko-bilogorskog“ (broj: 1036/6-2010).
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okolica: od srednjovjekovlja do suvremenosti. Upravitelj Zavoda istaknuo je potrebu za
osiguranjem većeg prostora za knjižnicu Zavoda, odnosno potrebu za osnivanjem
znanstvene knjižnice kao zajedničkog projekta Zavoda i veleučilišta u Bjelovaru,
koje se ustrojava.
Nakon završetka redovite sjednice članovi Predsjedništva posjetili su Narodnu
knjižnicu „Petar Preradović“ u Bjelovaru. Veliko zanimanje među njima pobudio je
posjet Sireli u Bjelovaru, čije su radne prostore članovi Predsjedništva obišli, a potom
tamo razgovarali i s rukovodstvom navedene tvrtke.
Vladimir Strugar
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