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AKADEMIJA

Kusiću novi mandat na čelu HAZU-a

ZAGREB » Članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) dali
su na skupštini u palači Akademije u četvrtak navečer akademiku Zvonku
Kusiću mandat da i u iduće četiri godine bude na čelu te vodeće hrvatske
znanstvene i kulturne ustanove koja bi, smatra Kusić, trebala preuzeti
inicijativu, a ne samo reagirati na događaje.
    Potporu za drugi četverogodišnji mandat dobili su i dosadašnji
potpredsjednici akademici Jakša Barbić i Velimir Neidhardt te glavni tajnik
akademik Pavao Rudan.
    U govoru što je prethodio glasovanju akademik Kusić se osvrnuo na rad

HAZU-a u njegovu dosadašnjem mandatu kada je Akademija, među ostalim, proslavila 150. godišnjicu,
osnovala nove zavode u Križevcima i Rijeci, donijela deklaraciju kojom je podržala ulazak Hrvatske u EU, a
svojim je deklaracijama osudila prvostupanjske presude Haaškog suda generalima iz Hrvatske i BiH te
reagirala na osporavanje hrvatskog identiteta Bunjevaca. Uvedena su i redovita predavanja četvrtkom kao
dijalog s javnošću, kao i Dani otvorenih vrata HAZU.
    Ustvrdio je kako je HAZU najveća konstanta i simbol hrvatskoga društva u kojoj se ostvaruje konsenzus
protiv destrukcije i podjele nacije i društva. Akademik Kusić istaknuo je kako HAZU ima veliku odgovornost
kao referentno mjesto u društvu koje naciji poručuje kako treba raditi. S tim u vezi, najavio je da će Akademija,
unatoč financijskim restrikcijama, i u idućem razdoblju zadržati kontinuitet dosadašnjeg rada, pri čemu će pak,
smatra, »Akademija što više trebati imati inicijativu, a što manje reagirati«.
    Najavio je da će HAZU, kao referentno mjesto u društvu, i dalje nastaviti s održavanjem znanstvenih i
stručnih skupova o svim društvenim problemima na kojima se donose rješenja utemeljena na znanstvenim,
stručnim i etičkim principima.
    »Akademija je jedina u stanju, na osnovu svog autoriteta, kontinuiteta, nepristranosti i neovisnosti,
mobilizirati i okupiti najbolje stručnjake i znanstvenike iz cijelog društva. Konsenzus o kojem svi pričaju postoji
jedino u Akademiji. Ona promiče jedinstvo nacije. Akademija je najveća konstanta, najveći simbol i savjest
nacije«, rekao je akademik Kusić. (Hina)
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