
1 
 

KLUB HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA 
Kroatischer Humboldtianer – Klub 
Marulićev trg 19 
10000 ZAGREB 
H r v a t s k a 
e-mail: khh@khh.humboldt-club.hr 
www.humboldt-club.hr  
 

Z A P I S N I K 

SKUPŠTINE KLUBA HRVATSKIH  HUMBOLDTOVACA 

održane u četvrtak, 13. srpnja  2017.  u 18 sati u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u 
Zagrebu, Trga Maršala Tita 14, Zagreb 

 

DNEVNI RED  

 
1. Otvaranje Skupštine 
2. Izvješća 
 a) Rad Kluba između dvije Skupštine 
 b) Financijsko izvješće 
 c) Izvješće Nadzornoga odbora 
3. Rasprava o izvješćima  
4. Rasprava o budućem radu 
5. Zatvaranje Skupštine. 
 

 
1. Nakon utvrđenoga kvoruma (u privitku je popis s potpisima prisutnih članova) 

predsjednik Kluba dr. sc. Mile Ivanda otvorio je Skupštinu, pozdravio nazočne 
članove Kluba i predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. 
 

2. Nakon toga uslijedilo je izvješće predsjednika o radu Kluba u protekloj godini (v. 
prilog zapisniku).  
Nakon toga tajnik Kluba, dr. Milan Pelc dao je financijsko izvješće za 2016. i prvu 
polovinu 2017. godine (v. prilog zapisniku). Predsjednik Kluba zahvalio je prof. 
Zoranu Jašiću za posredovanje u dva sponzorstva koja su Klubu donijela 6.000 
Kn.   
Nadzorni odbor (predstavnik prof. Roman Brajša) nije imao posebno izvješće, već 
se složio s izvješćima predsjednika i tajnika Kluba.   
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3. U raspravi  o radu Kluba je najprije bilo govora o mogućim nedoumicama u 
tumačenju izlaganja prof. Budaka na Svečanoj akademiji prilikom obilježavanja 
25. obljetnice Kluba. Da bi se povijesne i druge teze raspravile na znanstvenoj 
razini koja dolikuje Humboldtovcima,  predsjednik Kluba, dr. Ivanda predlaže 
organiziranje dva okrugla stola: jedan o povijesnim prijeporima i drugi o 
političkim podjelama u društvu i njihovom odrazu u znanstvenoj zajednici, pa i 
među Humboldtovcima.  Na kraju su oba izvješća jednoglasno prihvaćena.  

4. U razgovoru o  budućem radu Kluba prof. Čatić i prof. Jašić iznose prijedloge da 
se  organiziraju  okrugli stolovi o temama sa STEM područja i o potrebi 
holističkog pristupa obrazovanju i tehnološkom razvoju, u čemu politika mora 
odigrati konstruktivnu ulogu.  Prof. Brajša predlaže da se Klub jače angažira oko 
promocije Humboldtove zaklade, posebice u Slavoniji, tj. na Osječkom 
sveučilištu. Pritom ne treba zanemariti  ostale regionalne sveučilišne centre, 
posebice Split, Rijeku i Zadar.  Prof. Jembrih predložio je da se u sklopu 
međunarodnog obilježavanja 500. obljetnice Reformacije (1517.-2017.) u 
suradnji s Goethe Institutom održi prigodna manifestacija pod radnim naslovom 
„Plodovi reformacije u Hrvatskoj“.  

 
 

5. Na kraju je predsjednik dr. Ivanda svima zahvalio na konstruktivnim raspravama i 
doprinosima te je zatvorio Skupštinu u 19,30 sati. Ragovor i diskusija nastavljeni 
su u  prijateljskom ozračju uz mali domjenak.  
 
 
 
Zapisničar 
 
 
Dr. sc. Milan Pelc 

 
Ovjerovitelji zapisnika 

 
  

 
Dr. sc. Ivica Picek
 
Prof. dr. sc. Zoran Jašić 

 


