
HRVOJE POŽAR

HAZU



• Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU), utemeljena je 1866. 
godine 

• Od 1990. godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

• Temeljni zadatak Akademije - njegovanje kulture, posebno hrvatskog jezika i 
književnosti, znanosti, poglavito hrvatske povijesti, te umjetnosti

• U drugoj polovici dvadesetog stoljeća posebna je pažnja posvećena 
fundamentalnim znanostima, potom i tehničkim i drugim primijenjenim 
znanostima
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UVOD



• 1963. godine izabran za suradnika na II. odjelu JAZU

• 23. lipnja 1965. godine izabran za dopisnog člana JAZU u radnom
sastavu u Razredu za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke
znanosti

• Od 15. ožujka 1972. godine - stalni član Predsjedništva JAZU/HAZU

• Na akademijinoj Skupštini 6. lipnja 1975. izabran za redovnog člana
JAZU
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• U 59. godini života postao akademik, besmrtnik, kako Francuzi nazivaju 
svoje akademike

• Na godišnjoj skupštini JAZU 23. ožujka 1978. godine izabran za glavnog 
tajnika Akademije na prijedlog II. razreda JAZU

• Obavljao ovu dužnost, potvrđen izborom još jednom 1985., punih 13 godina, 
sve do svoje smrti

• Uz dužnost tajnika stalno djeluje u Razredu za matematičke, fizičke, 
kemijske i tehničke znanosti te u Savjetu za naftu
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• Obavljao dužnost glavnog tajnika najduže u povijesti Akademije

• Prema Statutu JAZU/HAZU, članak 50, glavni tajnik Akademije:

- priprema zasjedanje Skupštine i Predsjedništva Akademije i
brine se za izvršenje njihovih odluka;

- surađuje s tajnicima razreda, predsjednicima vijeća, odbora,
povjerenstava i drugih Akademijinih tijela, s voditeljima
Akademijinih jedinica i usklađuje njihov rad;

- prati rad Akademijinih jedinica i stručnih službi;

- koordinira Akademijinu izdavačku djelatnost...
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• Posebna pažnja posvećivana nakladničkoj djelatnosti

• Akademik Požar potaknuo i unaprijedio izdavaštvo, tako da je dosegnulo
razinu od čak jednu knjigu na tjedan:

„...Na svakoj od tih knjiga je potpis glavnog tajnika, akademika Hrvoja Požara, u ime izdavača,
u stvari kao odgovornog urednika. Pri tome se nije radilo samo o potpisivanju knjiga i
odobravanju za tisak, već o nizu poslova u pripremi za tisak i ostvarivanju uvjeta za njihovo
objavljivanje. Nema niti jednog autora s kojim naš glavni tajnik nije pri tom osobno
komunicirao, dok je najveći broj, uvjeren sam, pročitao, uz primjedbe autorima.

Kada bi se samo time mjerio doprinos Hrvoja Požara našoj Akademiji bio bi izuzetan. Stoga je
njegovo dugogodišnje djelovanje kao glavnoga tajnika ostavilo neizbrisiv trag u Hrvatskoj
akademiji…”

Akademik Jakov Sirotković
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• Njegov posljednji rad je objavljen u HAZU nakon njegove smrti pod nazivom
„Razvoj proizvodnje električne energije u nuklearnim elektranama”

• Odigrao ključnu ulogu pri transformaciji Akademije iz JAZU u HAZU

• Time je pokazao da je Akademija oduvijek i po članstvu i po područjima i
rezultatima djelovanja bila hrvatska:

"Promjena imena de facto znači stavljanje Akademije u pravi status i s pravim nazivom. Ona je
oduvijek bila – hrvatska akademija... Najbolje to ilustriraju njene publikacije. Cijeli ih niz, a
počele su se izdavati još u prošlom stoljeću, nosi hrvatski naziv. Nekoliko ih ima jugoslavensko ili
južnoslavensko ime, ali kad analizirate što je objavljeno, onda se vidi da je čak 85 do 90 posto
hrvatskih tema…„

Akademik Hrvoje Požar 7
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• Pokazao veliko razumijevanje, uspostavio bliske odnose sa svim članovima
Akademije, ne samo na području tehničkih znanosti u kojemu je znanstveno i
stručno radio, nego i u širokom krugu, od lingvistike do matematike i fizike

• Uz svoj zamašan i svestran životni rad akademik Požar svojim je izvanrednim
sposobnostima i dugogodišnjim upornim djelovanjem ostavio u Akademiji
neizbrisiv trag - organizacijom izdavačke djelatnosti, proširenjem okvira
poslovanja Akademije i njezine suradnje na širokom krugu javnoga djelovanja
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HVALA NA POZORNOSTI!


