
 

 

P R I O P Ć E N J E 
 

Dana  09.03.2013. godine u prostorijama PROSVJETNO-KULTURNE I HUMANITARNE 

UDRUGE  "BELOT KLUB VELEBIT", Trg bana Josipa Jelačića 15, u Zagrebu s 

početkom u 11 sati održati će se svečana  sjednica  „HRVATSKE AKADEMSKE 

ZAJEDNICE DOMOVINE I DIJASPORE“  – HAZUD.  

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori Basel, osnovana je 1978 godine, po 

osnivačima – slavnim Nobelovcima – prof.dr. Lavoslavu  Ružićki, prof. dr.  Vladimiru Prelogu, 

dr. Antunu Baueru, dr. Franji Tuđmanu, dr.sc Draganu Hazleru, dr. Zvonimiru Šeparoviću, 

Vladi Gotovcu i drugima, a danas broji 163 živućih članova –istaknutih znanstvenika, 

književnika, pjesnika,  i gospodarstvenika. Hrvatska akademska zajednica Domovine i 

Dijaspore – HAZUD  nastavak je djelovanja HAZUD Basel  u Hrvatskoj i to naročito na 

povezivanju Domovine i Dijaspore, na očuvanju kulturne i nacionalne hrvatske baštine, te 

djelovanju na projektima obnove gospodarstva, poljoprivrede, ekologije i drugim značajnim 

projektima za Hrvatsku i Hrvate.  

 

Program započinje  pozdravnim govorom predsjednika „HAZUD“ Hrvatska dr.sc. 

Srećka Sladoljeva, slijedi kratki pozdrav predsjednika Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti Bosne i Hercegovine fra Andrije Nikića,  i  na kraju pozdrav  predsjednika 

„Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dijaspori“ iz  Basela, Švicarska -  dr.sc. 

Dragana Hazlera.  U sklopu programa  biti će Izložba   karikatura  svjetski poznatog 

karikaturiste Otta Reisingera.   

 

Uz prigodnu glazbenu pratnju, druženje s uzvanicima iz Hrvatske i Dijaspore, te uz  

razmjenu ideja i stavova,  predsjedništvo  HAZUD-a će uručiti Testimonije  – 

imenovanja u članstvo „Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dijaspori“ novim 

članovima, te Testimonije počasnog članstva  našim generalima Anti Gotovini i 

Mladenu Markaču   (koji su imenovani počasnim članovima HAZUD-a  još u maju 2012 

godine). Nakon svečanosti uzvanici će nastaviti druženje uz prigodni  domjenak.   

 

U sklopu programa, javnosti i posjetiteljima Izložbe karikatura  će biti omogućeno 

kupiti do sada objavljena književna djela, poezije, proze  i dječje slikovnice  članova 

HAZUD-a po akcijskoj cijeni.  

 

Vaša pitanja o događanju možete poslati  na e-mail: emilija.herceg@hazud.ch, ili 

nada38landeka@yahoo.com. 
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