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UREĐENJE BRODA GALEB SVEUČILIŠTE U RIJECI PARTNER U PROJEKTU »TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE«

INOVATIVNA INTERPRETACIJA GALEBA
Angažirani riječki studenti
i volonteri iz cijelog svijeta
Zadatak Sveučilišta je izraditi publikacije koje će Muzej grada Rijeke koristiti kao potporu za
postav, a koje će biti namijenjene publici školskog uzrasta prilikom posjeta Galebu, tumači
Kristina Pandža, Centar za industrijsku baštinu, UNIRI. Prve publikacije na kojima su radili
studenti izlaze u listopadu, a ovaj mjesec održava se Ljetna škola volontera i konferencija o
interpretaciji industrijske baštine
Aneli DRAGOJEVIĆ
MIJATOVIĆ,
snimio
Vedran KARUZA
rojekt »Turistička
valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine«
bavi se prenamjenom dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture: školskog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić, te
uključuje znanstveno-edukativne aktivnosti za koje je zaduženo Sveučilište u Rijeci, kao
partner u provedbi projekta.
Sredstva za projekt su dobivena
iz Europskog fonda za regionalni razvoj - Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«,
putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije i Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje (SAFU). Kroz komponentu Sveučilišta, u uređenje školskog broda
Galeb uključeni su studenti riječkog sveučilišta, i to kroz izvođenje edukativnog dijela
programa. Angažman studena-
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ta omogućen je kroz različite
izborne communis predmete
ponuđene na razini Sveučilišta,
a sastoji se od izrade edukativnih materijala i organizacije
kreativnih i edukativnih radionica koje su planirane do lipnja
2020. Temelj komponente Istraživanja i edukacije bazirane
na industrijskoj baštini grada
Rijeke svojim radom daje Centar za industrijsku baštinu
Sveučilišta u Rijeci, te Centar za
napredne studije jugoistočne
Europe Sveučilišta u Rijeci.
Kristina Pandža, stručna suradnica i koordinatorica istraživanja i projekta, sveučilišni Centar za industrijsku baštinu, pojašnjava kako je uloga Sveučilišta istraživanje povijesti Galeba i
izrada edukativnih materijala, a
ideja je da se u tom procesu angažiraju studenti. Tako im je
prošli semestar, dakle, u ljetnom
semestru akademske godine
2017./2018., putem više izbornih kolegija, ponuđeno da sudjeluju na projektu. Poziv je naravno upućen svim studentima
riječkog Sveučilišta, odnosno svi
imaju jednaku priliku da se u
projekt uključe putem zajedničkih kolegija. Na koncu ih je na
istraživanju i interpretaciji tema
vezanih uz povijest i povijesnu
ulogu Galeba u prošlom semestru aktivno surađivalo deset, i to
svi s Filozofskog fakulteta. Među
njima su povjesničari, povjesničari umjetnosti, kroatisti... Projekt, tumači Pandža, ide dalje,
jer je u prošlom semestru obrađen tek prvi dio povijesti Galeba, koju su, naime, podijelili u
tri etape, pa ostaju još dvije eta-

Humanističke znanosti u
interdisciplinarnom kontekstu
– Danas se diže hajka na humanističke i društvene znanosti,
kako ne doprinose društvu i kako su navodno bespotrebne, ali
ovakvi primjeri dokazuju da humanističke znanosti itekako
imaju puno toga za ponuditi, a pogotovo u suradnji s drugim
disciplinama. Interdisciplinarni pristup, društvenih i
humanističkih znanosti s prirodnima, itekako doprinosi
primjerice strukturi i razvoju turističke ponude i razvoju grada
općenito, u kontekstu projekta EPK 2020., rezonira Kristian
Volarić. Na pitanje kakvi su mu planovi, odgovara da bi rado
ostao u Rijeci, ali ima dojam da bi »ipak prvo trebao ići malo u
svijet«, pa će tako već sljedeće godine na Erazmus u Prag.



Kroz
sudjelovanje
na projektu
ponovio sam
neka znanja
iz svjetske
povijesti, te
produbio
znanja o
riječkoj
povijesti

pe, koje će se obrađivati kroz još
dva semestra. Dio studenata koji
su već uključeni izrazio je interes za nastavak istraživanja i suradnje, a nadamo se da će se taj
interes i proširiti, odnosno da će
doprinos studenata biti još veći,
ističe Pandža. Ispred sveučilišnog Centra za napredne studije
jugoistočne Europe na projektu
rade i Kristina Smoljanović i
Marko-Luka Zubčić.

Radne bilježnice,
refleksivni dnevnici...

– Zadatak Sveučilišta, kao partnera u projektu, je izraditi radne bilježnice, publikacije, koje će
Muzej grada Rijeke koristiti kao
potporu za postav, a koje će biti
namijenjene publici školskog
uzrasta koja dođe posjetiti Galeb. Studenti su istraživali teme
vezane za povijest Galeba, pisali
refleksivne dnevnike, te istu teKristian mu nastojali prenijeti na više naVolarić, čina ovisno o dobnoj skupini
student, FFRI djece kojoj je sadržaj namijenjen. Dakle, jedan student

obrađivao je istu temu, samo je
pristup bio drugačiji, ovisno je li
temat namijenjen uzrastu od 1.
do 4. razreda osnovne škole, od
5. do 8. razreda, ili srednjoškolcima. Za studente je to dakle korisno i stoga što su oni i budući
nastavnici te vježbaju metodiku.
Cilj je, u konačnici, mlađu publiku zainteresirati i educirati što je
Galeb, od njegovih tehničkih karakteristika, povijesti broda, ljudi koji su bili na njemu, pokretu
nesvrstanih i drugo, kaže Pandža. Teme koje su obrađivane u
prvom broju publikacija su,
primjerice, situacija u Europi 30ih godina 20. stoljeća, talijanska
brodogradilišta – Genova, Trst,
izgradnja brodova – Ramb I, II,
III, IV, Europa uoči Drugog svjetskog rata, Italija u Drugom svjetskom ratu, njemačko preuzimanje broda, potapljanje, razne
zanimljivosti oko broda i drugo.
– Publikacije koje izlaze u
listopadu prve su od tri, tako
da smo istraživanje prvog dijela završili sa 1944. godinom i
potapljanjem broda u riječkoj

luci. Sljedeća dva izdanja istraživat će se i pisati u zimskom i
ljetnom semestru 2018./2019.
godine. Na dizajnu publikacija
radi dizajnerica Korina Hunjak
(APURI), opisuje Pandža.
Inače, od deset studenata riječkog Sveučilišta koji su radili
na izradi publikacija, samo jedan dolazi iz Rijeke: svi ostali su
riječki studenti iz drugih krajeva
Hrvatske. Upravo je riječki student i Riječanin, Kristian Volarić, student pete godine povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, naš
sugovornik. Volarić kaže da je
mu je suradnja na ovom projektu višestruko korisno iskustvo.

Dio riječke povijesti
– Kada sam upisao kolegij Studenti i zajednica 1 znao sam da
će biti riječ o nekom volonterskom angažmanu, ali nisam bio
siguran kojem, i kad sam doznao
da ću raditi na ovom projektu
turističke valorizacije Galeba,
bilo mi je jako drago jer je to najbliže mojoj struci. Općenito, iskustvo rada na projektu bilo mi
je vrlo ugodno i mogu reći vrlo
korisno, u smislu da sam mogao
primijeniti znanja koja sam stekao tijekom studija, o povijesti
20. stoljeća i Drugom svjetskom
ratu, ali i uvježbavati prijenos
znanja. Tijekom studiranja dosta smo pisali seminare, imao
sam znači već neko iskustvo u
tome, ali sad kad znam da smo
mogli na praktičan način iskoristiti ta znanja, za svrhu izrade
publikacija, to mi je bilo još draže. Način rada na projektu jako
mi se svidio, kao kombinacija in-



Cilj je
mlađu
publiku
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tome što je
Galeb
Kristina
Pandža,
suradnica i
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dividualnog i grupnog rada. Prvo je bio određen vremenski period koji se treba obraditi, a to je
dakle od izgradnje Galeba u brodogradilištu Sestri Ponente u
blizini Genove (u početku se
brod zvao Ramb 3, a riječ je o prvim slovima kompanije koja ga
je izradila) do potapanja Galeba
1944. u Rijeci (tada se zvao Kiebitz, što znači ptičica). Na temelju toga odredili smo teme
koje moramo obraditi kako bismo obuhvatili taj vremenski
period. Osobno sam radio temu
vezanu za situaciju 30-ih godina
u Italiji, jer je bitna za kontekst
vezan za brod Ramb 3, kada je to
bio brod namijenjen prijevozu
tropskog voća iz talijanskih kolonija u Africi u Europu. Morao
sam pomoću literature i malo
arhivskog istraživanja obraditi
povijesni kontekst, kako je Italija
osvojila afričke države, talijansko-etiopski rat i vezane pojmove. Kolege su imale zadaću obraditi druge etape života tog broda
u spomenutom razdoblju. Sudjelovanje na projektu pomoglo

mi je i da rasvijetlim
povijesnu perspektivu, pa sam tako ponovio neka znanja iz
svjetske povijest, a s
druge sam produbio
znanje o riječkoj povijesti koju se nažalost često ne stigne dovoljno obraditi. Ja
sam Riječanin,
i jako mi je drago da je Galeb, koji
je dio svjetske povijesti, dio i riječke povijesti. Želim i dalje
surađivati na ovom
projektu, a uskoro bi
trebali krenuti s obradom tema vezanim
za život Galeba nakon
Drugog svjetskog rata, ističe Volarić. Dakle, kaže, proces rada
je išao tako da su se
među
studentima
podijele teme i onda
su, na temelju provedenih istraživanja, pi-

sali tekstove i svoje refleksivne dnevnike, a da bi se
onda na temelju tih tekstova radile publikacije za razinu osnovne i srednje škole.
Ovakav način rada, nastavlja Volarić, puno mi je pomogao između ostalog i jer
sam nastavnički smjer, pa
sam mogao vježbati metodičke i pedagoške vještine,
kaže ovaj riječki student.

European Heritage
Volunteers
Dakle, uređenje Galeba
je u tijeku, kroz komponentu riječkog Sveučilišta u
procese su aktivno uključeni riječki studenti, a kako
ističe Pandža, iznimno važan događaj u tom smislu
tek predstoji budući da se u
Rijeci ovaj mjesec, od 16. do
29. rujna održava »Ljetna

škola volontera – Inovativna interpretacija industrijske baštine«. Riječ je o događaju u organizaciji Centra za industrijsku
baštinu Sveučilišta u Rijeci (koji
je i provoditelj cjelokupnog projekta obnove Galeba na Sveučilištu), European Heritage Volunteers te Culture Hub Croatia,
platforme za edukaciju, kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu.
– Ideja je da na jednom mjestu okupimo 10 volontera, konkretno ih je osam stranih i dva
domaća, koji će in situ raditi na
inovativnim prijedlozima interpretacije s posebnim fokusom
na školski brod Galeb i Palaču
šećerane. Dolaze iz cijelog svijeta, Kine, Čilea, Njemačke,
Mađarske, Taiwan, pretežito su
humanističkih usmjerenja, ali i
iz područja menadžmenta, odnosno upravljanja baštinom
itd. Volonteri će se upoznati s
Rijekom, riječkom poviješću, riječkim studentima i Sveučilištem, projektom EPK..., tumači
Pandža. U okviru Ljetne škole
održat će se i mini konferencija
na kojoj će izlaganja na temu
interpretacije baštine, teoriji,
trendovima i mogućnostima te
interpretacijskom
planiranju
baštine održati eminentni domaći i inozemni predavači.
O angažmanu studenata,
Ljetnoj školi volontera, te vezanoj konferenciji koja će se baviti
interpretacijom baštine, bilo je
riječi još na okruglom stolu posvećenom Projektu, koji je održan u svibnju, u Akvariju riječkog Sveučilišta, a na kojem su
sudjelovali prof. dr. sc. Snježana
Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, (Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu), Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu
Grada Rijeke, Nikolina Radić

Štivić, ravnateljica Direkcije za
zaštitu i očuvanje kulturnih
dobara Grada Rijeke, Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada
Rijeke i Ines Boban-Štiglić, voditeljica razvoja proizvoda Turističke zajednice grada Rijeke.
Prijić-Samaržija tom je prilikom kazala da je jedna od zadaća tima Sveučilišta u Rijeci
istražiti teme prije svega fokusirane na brod Galeb i njegovu
bogatu povijest te ih prilagoditi
i oblikovati u sadržaj privlačan
različitim publikama, prvenstveno onima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.
Unutar komponente, kazala je,
uslijedit će i niz edukativnih i
kreativnih radionica do lipnja
2020. godine.
– Naša je obveza kao Sveučilišta, prirodno, istraživanje i
edukacija. Galeb je sam po sebi
kontroverzna tema, pa je zato i
zanimljiva i magnetski djeluje.
No, to je i jedna »niša« koja može biti valorizirana u pragmatičnom smislu. Naš je dio posla, dakle, istražiti i artikulirati
kvalitetan sadržaj, te naravno
dodatnim istraživanjima materijalne i nematerijalne baštine
obogatiti, napraviti iskorak u
istraživanju, i tu je uključen niz
institucija, s ciljem da se dođe
do najkvalitetnijeg mogućeg
sadržaja koji se onda može pravilno ili inovativno interpretirati i koji se može na inovativan i
kreativan način diseminirati,
istaknula je rektorica, podvukavši da je zanimljivo što mi
valoriziramo našu industrijsku
baštinu, a dio zemalja u okruženju ruralnu, kao i to da projekt koji se kod nas provodi nije
samo restauracija, konzervacija
i očuvanje nego je inovativna
interpretacija. Stoga je upravo
dio koji se tiče istraživanja iznimno bitan, kao osnova, nakon čega ide interpretacija, a
potom kreativna edukacija, zaključila je Prijić-Samaržija.



  





  





 

SVEUČILIŠTE U RIJECI U OVOJ AKADEMSKOJ GODINI BILJEŽI TRIDESETAK POSJETA VELEPOSLANIKA I DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA STRANIH ZEMALJA

Delegacija francuskog veleposlanstva

ZNANSTVENA DIPLOMACIJA GRADI
zdrave međunarodne odnose
Upravo stoga što ima neupitnu univerzalnu metodologiju i vrijednosti, znanstvena suradnja može
imati protektivnu i preventivnu društvenu ulogu. Time nipošto ne želim reći da je znanost
neutralna prema vrijednostima. Naprotiv, smatram da znanstvene institucije imaju dužnost
angažirati se na strani univerzalnih etičkih, političkih i intelektualnih vrijednosti, ističe rektorica
riječkog Sveučilišta prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
Aneli DRAGOJEVIĆ
MIJATOVIĆ
nanstvena diplomacija široj javnosti nije naročito
poznat
pojam.
Obično se, naravno, govori o diplomaciji u širem smislu, onoj političkoj, sve više naglašava se i
potreba jačanja gospodarske
diplomacije, u smislu uspostave jače mreže gospodarskih diplomata koji bi u stranim zemljama zastupali interese domaćeg gospodarstva, no znanstvena diplomacija kao da nije
još dosegla ni kritičnu masu
medijskog prostora, a trebalo
bi je valjda razumijevati upravo u ovom širem kontekstu –
kao međunarodno, globalno
povezivanje znanstvenika i
znanstvenih institucija, koji
kroz svoje mreže suradnje ujedno pridonose i uspostavi kvalitetnijih međunarodnih odnosa. Suradnja znanstvenika prije svega je važna zbog razmjene informacija i iskustava s ciljem unaprjeđenja i povećanja
kontingenta ukupnog znanja
na korist društva i građana. A
onda se kroz takve mostove
znanja, grade i mostovi mira i
suradnje među ljudima općenito. Tako su međunarodno
umreženi znanstvenici ujedno
i svojevrsni diplomati, veleposlanici. Riječko Sveučilište naglasak stavlja upravo na internacionalizaciju i međunarodnu suradnju, odnosno na razvijanje znanstvene diplomacije, što se između ostalog očituje i u činjenici da samo u ovoj
akademskoj godini bilježi oko
tridesetak posjeta veleposlanika i državnih dužnosnika stranih zemalja. O smjeru i ideji
kojom se uprava Sveučilišta
rukovodi svjedoči i nedavno
održana konferencija »Mir i
sukobi – sadašnji i budući izazovi«, koja je okupila znanstvenike, diplomate i aktiviste iz
cijelog svijeta, a bavila se upravo temama poput uloge znanstvenika u uspostavi mira u
svijetu obilježenom konfliktima, te aktualnostima poput
migracijskih procesa općenito,
ali i u kontekstu (uvijek trusne)
»balkanske rute«. Samo po sebi, reklo bi se, čini se zanimljivim da jedno sveučilište, dakle
obrazovna institucija, promišlja o tim stvarima. Rektoricu
Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc.
Snježanu Prijić-Samaržija pitamo što je znanstvena diplomacija, zašto je za sveučilište važna, te što bi, inverzno, mogao
biti i jest doprinos znanosti,
obrazovnog procesa ustvari, u
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Konferencija »Mir i sukobi«



Američki studenti u posjetu Sveučilištu

Znanost
pomaže da
se dijalog
održi i da se
tenzije
ublaže, što je
opet upravo
zadatak
diplomacije
Nj. E. Hrvoje
Marušić

Delegacija iz NR Kine



Potrebna je
jaka sprega
znanosti i
diplomacije
kako bismo
bili učinkoviti
u traženju
pravih
rješenja,
onkraj loše
politike i
populizma

Delegacija irskog veleposlanstva

prof. dr. sc.
Snježana
PrijićSamaržija



Znanstvena
diplomacija
kao stanje
uma,
odnosno kao
stav diktira
nam nove
strukture
aktivnosti,
nove politike
koje sve više
uključuju i
uvažavaju
različitost i
isključuju
jednoumlje
Mons. mr. sc.
Matija Matičić

Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija

Nj. E. Hrvoje Marušić

Mons. mr. sc. Matija Matičić

razvoju tolerantnog, otvorenog
društva, a s obzirom da diplomacija sama po sebi jest most
između država, nacija, naroda,
ljudi...

zornog populizma te religijskog
i nacionalističkog fundamentalizma i radikalizma. Neslaganja
su u pluralnom društvu prirodna i poželjna. Međutim, današnji načini njihova rješavanja i
opasnost eskalacije u ozbiljne
konflikte prijetnja su miru. Držim da je dužnost znanstvenih
institucija, pa tako i Sveučilišta
u Rijeci, sudjelovati i doprinijeti očuvanju mira kroz istraživanje mirnog razrješavanja
neslaganja i prevencije konflikata. Ne možemo sami, kao ni
što mnogo veća sveučilišta ne
mogu sama - samo međunarodno umrežena znanost ima potrebnu intelektualnu snagu.
Upravo je to područje na kojem je potrebna jaka sprega
znanosti i diplomacije kako
bismo bili učinkoviti u traženju
pravih rješenja, onkraj loše politike i populizma. Zato i ulažemo i velike napore kako bismo
osnovali Centar za istraživanje
mira i konflikata kao međunarodno podržanu i umreženu
instituciju. Vjerujem da znanstvena suradnja može biti područje gdje se mogu početi graditi zdravi međunarodni odnosi. Upravo zato što ima neupitnu univerzalnu metodologiju i
vrijednosti, znanstvena suradnja može imati protektivnu i
preventivnu društvenu ulogu, a
svakako je ogroman potencijal
za uspostavu kvalitetnih međunarodnih odnosa. Time nipošto ne želim reći da je znanost
neutralna prema vrijednostima. Naprotiv, smatram da
znanstvene institucije imaju
dužnost angažirati se na strani
univerzalnih etičkih, političkih
i intelektualnih vrijednosti.
Znanost ima i autoritet kojim
treba kontinuirano, a sada više
nego ikada, promicati svrstavanje uz, kako kažete, »humanističke« ili »civilizacijske«
principe, napominje Prijić-Samaržija.
Na primjedbu da se primjerice dosta govori o gospodarskoj

diplomaciji, odnosno o potrebi
uspostave jače mreže gospodarskih diplomata, no o znanstvenoj daleko manje ili uopće
ne, te treba li i kakav iskorak tu
napraviti, rektorica smatra da
»mnogi nisu svjesni važnosti i
potencijala znanstvene diplomacije kao posebnog područja
u razvoju internacionalnih odnosa.«

Ugled i vidljivost
– Najjednostavnije rečeno,
radi se o konceptu povezivanja
svijeta kroz znanost. Kao što se,
primjerice, gospodarska ili kulturna diplomacija fokusiraju na
razvijanje gospodarske ili kulturne suradnje kako bi izgradile
i ojačale međunarodne odnose,
tako se u novije vrijeme u svijetu sve više razvija znanstvena
diplomacija
kao
područje
uključivanja međunarodne suradnje znanstvenih institucija u
sustav razvijanja međunarodnih odnosa. Znanstvena diplomacija može se ostvarivati različitim putevima. Od toga da
su znanstvenici koji odlaze ili
dolaze na strane institucije ili
koji provode zajedničke istraživačke projekte svojevrsni ambasadori svojih zemalja, iako
nemaju posebnu misiju ili diplomatski cilj do, primjerice,
aktivnosti CERN-a, koji je jedan
od najpoznatijih primjera ciljanog povezivanja i razvoja međunarodne suradnje velikog
broja država u domeni znanosti. Veselim se da je, zahvaljujući
prof. dr. sc. Mladenu Petraviću
i prof. dr. sc. Saši Zeleniki, i
Sveučilište u Rijeci prije par tjedana postalo jednom od institucija koje reprezentiraju Hrvatsku u CERN-u. Nama je na
Sveučilištu posve jasno da sveobuhvatna internacionalizacija
visokog obrazovanja - u nastavi, istraživanjima, suradnji s
neakademskih sektorom - danas predstavlja imperativ, a ne
pitanje izbora za instituciju koja želi biti kvalitetna i prepoznata. Sva istraživanja pokazuju
da međunarodna suradnja povećava kvalitetu nastave i istraživanja već samom činjenicom
razmjene ideja sa širim i razno-

likijim auditorijem. Tome treba
pridodati da sofisticirana istraživanja u globaliziranom svijetu traže veće timove za kako bi
povećali intelektualni potencijal i stvorili uvjete intelektualne
različitosti i različitosti znanstvenih perspektiva koje doprinose inovativnim i boljim rješavanjima problema. Ukratko,
sami, izolirani i zatvoreni u sebe nećemo biti u stanju postići
ni kvalitetu, ni željenu reputaciju. Kako bismo bili internacionalno prepoznati, potrebno
je biti otvorenima, a pomoć diplomata pri uspostavi i poticanju međunarodne suradnje
od iznimne je važnosti. Primjerice, vjerujem da smo jedinstveni i po tome što u ovoj akademskoj godini Svečilište bilježi
oko tridesetak posjeta veleposlanika i državnih dužnosnika
stranih zemalja. Smatram da
uspostavom strateških partnerstava i kvalitetnom suradnjom
s međunarodnim znanstvenim
institucijama Sveučilište ne
razvija samo svoje internacionalne mreže, nego doprinosi i
ugledu i vidljivosti države te
razvoju sveobuhvatnijih međunarodnih odnosa, ističe PrijićSamaržija.

Razorni populizam
Rektorici smo postavili i pitanje, je li otvoreno društvo danas, uslijed rastućih populizama, nacionalizama i slično,
ugroženo, te bi li sveučilište tu
trebalo nastupati »neutralno«,
ili bi ipak trebalo biti angažirano, »svrstati se«, uz humanističke principe.
– S velikom tjeskobom primjećujem da u bližoj povijesti
prijetnja miru i otvorenom
društvu u svijetu nije bila tako
izražena kao danas. Vode se
mnogi tzv. lokalnih ratovi i
podgrijavaju konflikti koji imaju nesagledive posljedice za cijelo društvo, kako u obliku novih velikih migracija tako i ra-

Potreban iskorak
– Gospodarstvenici često
prate čelnike zemalja prilikom
posjeta zemljama s kojima se
žele razvijati ili produbljivati
međunarodni odnosi i suradnja, a rijetko znanstvenici ili
predstavnici znanstvenih institucija. U diplomatskim predstavništvima ima savjetnika za
gospodarstvo, ali gotovo uopće
nema za znanost. Istraživanje i
razvoj, međutim, danas postaju
prostor nacionalnog profiliranja i međunarodne reputacije i potrebno je ozbiljno razmišljati o zastupanju interesa
naših znanstvenih institucija u
drugim zemljama, a posebno u
EU. Kako sam već isticala, dva
su smjera u kojima je, po mojem mišljenju, potrebno učiniti
iskorak. S jedne strane, diplomacija može puno učiniti za
znanost kako u smislu produkcije, tako i učinkovitijeg financiranja iz međunarodnih izvora. Zato treba osvijestiti značaj
diplomatskih predstavništava u
stvaranju i promociji međunarodnih znanstvenih i sveučilišnih mreža. S druge strane, i
znanost može puno učiniti u
razvijanju međunarodnih odnosa pa je potrebno i na sveučilištima osvijestiti ulogu i brojne moduse na koje znanost
može doprinijeti uspostavi i
razvoju međunarodnih odnosa.
Upravo će ovi iskoraci biti tema
skupa koji će se uskoro održati
na Sveučilištu i na kojem očekujemo mnoge cijenjene veleposlanike i stručnjake, naja-

vljuje Prijić-Samaržija.
Na Konferenciji »Mir i konflikti« sudjelovao je Nj. E. Hrvoje Marušić, veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj. S obzirom na konkretno
diplomatsko iskustvo, pitamo
ga, je li protok znanja i informacija danas zapravo sastavni i
nužni dio svakog posla, a pogotovo onda posla diplomata, koji
je po definiciji neka vrsta mosta
između dviju država.

Delegacija Sveučilišta u Trstu

Delegacija engleskog veleposlanstva

Funkcionalni i
supstantivni aspekt
– Pojednostavljeno rečeno,
diplomacija ima za cilj promovirati interese vlastite države, te
pospješiti odnose s ostalim državama, kako u sferi politike i
sigurnosti, tako i u sferi kulture,
gospodarstva i znanosti. U širem globalnom kontekstu, zadatak diplomacije je pridonijeti
miru i održivom razvoju. Kada
govorimo o odnosu diplomacije i znanosti, možemo govoriti
o dva osnovna aspekta - funkcionalnom te supstantivnom.
Funkcionalnost znanosti kao
diplomatske platforme proizlazi iz dva elementa. Prvi su sami
znanstvenici, koji su po definiciji osobe otvorenog uma, visoke inteligencije i iznimnog
obrazovanja, pa su stoga sposobni lakše razumjeti i komunicirati s drugima i drugačijima,
te s njima pronaći zajednički
jezik i interes. Upravo to jest sama srž diplomacije, pa nije slučajnost da su u prošlosti uspješni znanstvenici često bili i
uspješni diplomati. Sjetimo se
samo Ruđera Boškovića, kao
vrlo relevantnog primjera za
nas. Drugi, funkcionalni aspekt
znanosti kao diplomatskog
»oruđa« jest njezina politička i
ideološka »neutralnost«, koja
omogućava dijalog i suradnju i
u situacijama kada među državama postoje tenzije ili čak
oružani sukobi. Vrlo dobar
primjer u današnjim okolnostima je Arktik, gdje se odvija vrlo
intenzivna i plodonosna suradnja zemalja, uključujući najveće svjetske sile, među kojima
trenutno vladaju vrlo snažne
tenzije. Znanost dakle pomaže
da se dijalog održi i da se tenzije ublaže, što je opet upravo zadatak diplomacije, tumači Marušić.
Ističe da je, kada govorimo o
supstantivnoj dimenziji znanosti u diplomaciji, stvari najbolje
staviti u globalni kontekst, konkretnije u okvir UN SDG (Održivi razvojni ciljevi UN) koji su
smjernice zajedničkih napora
međunarodne zajednice kako
bi se osigurao uravnotežen stupanj razvoja na globalnoj razini, te time i održivi mir i blagostanje. Upravo znanost pruža i
podlogu (objektivna analiza
stanja i uzroka takvog stanja) i
načine za postizanje SDG, pa
uopće ne čudi da je baš znanost element na koji se izravno
referira najveći dio SDG, kaže
Marušić.



Posjet norveške veleposlanice

Rumunjski veleposlanik

Delegacija veleposlanstva SAD-a

Uloga obrazovanja i
potencijalne opasnosti
U okviru konferencije »Mir i konflikti« koja je u travnju održana
na Sveučilištu u Rijeci održan je i poseban panel veleposlanika o
ulozi obrazovanja i znanosti u tim procesima. Nj. E. Hrvoje Marušić,
veleposlanik RH u Kraljevini Norveškoj tom se prilikom između
ostalog pozvao na istraživanja UNESCO-a (Smith and Vaux, 2003),
prema kojima ovdje postoje tri osnovna elementa korelacije. Prvi je
da je obrazovanje temeljno pravo koje treba biti zadržano neovisno o
težini uvjeta u okruženju jer se na taj način štite prava djece, i stoga
to nikako nije isključivo ideološka pozicija. Drugo, obrazovanje je
ključni alat razvoja za suzbijanje siromaštva. Tamo gdje se
mogućnost za obrazovanje gubi uslijed konflikata, to nije samo
individualni, već i gubitak socijalnog kapitala i kapaciteta društva da
se od konflikata oporavi. Treće, treba uzeti u obzir da obrazovanje
može biti i dio problema, kao što može biti dio rješenja. Politike i
prakse na svim razinama obrazovnog procesa stoga trebaju biti
analizirane sukladno njihovom potencijalu da ublaže konflikte.
– Dakle, obrazovni procesi mogu povezati ljude, osposobiti ih
da ponovno izgrade društvo. Oni mogu, između ostalog, pomoći
izgradnji uvjeta održivog razvoja, no s druge strane, ako se njima
adekvatno ne upravlja, ili ih se zloupotrebljava, potencijalno
mogu biti i opasni, u smislu produbljenja ranjivosti ili čak
pridonijeti nestabilnostima. Nažalost, takve prakse gdje se
obrazovanje (zlo)upotrebljava u političko-ideološke svrhe često su
se mogle susresti, u prošlosti, ali i danas. Pogled u budućnost,
pak, ukazuje na nove trendove, poput primjerice robotizacije, te s
njima povezani potencijalni masovni gubitak posla, što može
generirati nove socijalne tenzije i nestabilnosti. Riječ je o velikim
izazovima, a obrazovanje, shvaćeno kao »protuotrov«, platforma
je na kojoj se čovječanstvo može ujediniti, ističe Marušić.

  







Posjet slovenske veleposlanice

Delegacija iz pokrajine Hessen, Njemačka

Delegacija irskog veleposlanstva

– Kada govorimo o znanosti
kao mirotvornom »alatu«, posebno bih se osvrnuo na obrazovanje, jer je korelacija između obrazovanja i mira/konflikata iznimno snažna. Pojednostavljeno, što je više obrazovanja, manje je rata, a naravno vrijedi i obratno. Bez
obrazovanja ne može biti održivog ekonomskog razvoja i
Sami,
blagostanja, pa onda ni mira i
demokracije. Stoga nije nimaizolirani i
lo čudno da se obrazovanje
zatvoreni u
smješta u samo središte politisebe nećemo ke razvojne suradnje brojnih
zemalja, a neke, poput primbiti u stanju jerice Kraljevine Norveške,
upravo obrazovanje i znanost
postići ni
uspješno koriste za mekvalitetu, ni vrlo
đunarodno brendiranje, jaželjenu
čanje međunarodnog ugleda i
utjecaja. Povrh toga, takve drreputaciju
žave nastoje ostvariti i što
prof. dr. sc. snažniju uključenost gospoSnježana darstvenika u projekte razvojPrijić- ne pomoći, čime se postiže viSamaržija šestruka korist, kroz aktiviranje kreativne energije privatnog sektora te otvaranje
novih tržišta, na obostranu
korist države donatora i primateljice. Jako je dobro da i
Republika Hrvatska prepoznaje i valorizira značaj obrazovanja i znanosti u kontekstu
međunarodnih odnosa, te ih
smješta među prioritete politike razvojne suradnje. Posebno se želim osvrnuti na Sveučilište u Rijeci, koje je očito u
korak s globalnim trendovima
i prepoznaje trenutak, pa je
tako već na prvoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj
mirovnim procesima u program uvrštena rasprava o odnosu obrazovanja i konflikata,
a sudionici rasprave su bili
upravo - veleposlanici, zaključuje Marušić.



Razmišljati preko
granica

Delegacija njemačkog veleposlanstva

Biskupski vikar Riječke nadbiskupije i rektor katedrale sv.
Vida, mons. mr. sc. Matija
Matičić, svećenik i diplomat,
ističe kako učinkovita, strateška i pozitivna znanstvena diplomacija može napredovati
samo kroz kontakte i suradnju
između pojedinaca i institucija, ali i kroz tradicionalne klasične oblike zajednice.
– U biti znanstvena diplomacija zapravo bi trebala biti
potvrđena i stavom »razmišljati i preko granica«, a za mene je to i stanje uma.
Jedan moj kolega diplomat
govorio je o znanstvenoj diplomaciji kao o partnerstvu
između znanstvenika i diplomata. Smatram izrazito važnim i prisutnost u svim medijima, jer to će mnoge potaknuti na razmišljanje o znanstvenoj diplomaciji na jedan
drugačiji način.
Prije desetak godina kada
sam se i ja počeo baviti diplo-

Delegacija mađarskog veleposlanstva

Posjet iranskog veleposlanika

Delegacija Sveučilišta u Ljubljani

Centar za istraživanje mira i
konflikata u partnerstvu s Peace
Research Institute Oslo (PRIO)
Vezano za održanu konferenciju »Mir i konflikti«, rektoricu
pitamo o angažmanu, ciljevima i idejama koje u tom smislu
riječko Sveučilište promiče, a riječ je o doprinosu znanosti u
uspostavi mira.
– Upravo za nekoliko dana putujem u Oslo gdje ćemo
dogovoriti tekst i postupak potpisivanja sporazuma o suradnji
Sveučilišta u Rijeci s Peace Research Institute Oslo (PRIO),
kako bismo u partnerstvu osnovali spomenuti Centar za
istraživanje mira i konflikata na Sveučilištu u Rijeci. Ključnu
ulogu u ovoj suradnji imali su veleposlanik RH u Norveškoj
Hrvoje Marušić i veleposlanica Norveške u RH Astrid Versto.
To je izvrstan primjer učinkovite znanstvene diplomacije gdje
je diplomacija pomogla razvijanju znanstvene suradnje u
području koje smo i mi i PRIO prepoznali kao svoj prioritet.
Drugačiji, ali jednako važan primjer uspješne znanstvene
diplomacije je inicijativa nazvana Berlinski proces, svrha koje
je kroz znanstvenu suradnju potaknuti razvoj međunarodnih
odnosa na području Zapadnog Balkana i uspješniju integraciju
ovog prostora u Europu. Inicijativu je pokrenula premijerka
Angela Merkel, a nositelj inicijative je Leopoldina, njemačka
akademija znanosti koju u nakani aktivno podupiru talijanska,
austrijska, britanska i francuska akademija znanosti te niz
drugih institucija s područja Zapadnog Balkana. Kao ekspert u
radu sudjeluje prof. dr. sc. Stipan Jonjić s Medicinskog
fakulteta, koji je i član Leopoldine, a ja sam bila i pozvani
govornik na posljednjem skupu u Rimu. Prvi rezultati će
uskoro postati vidljivi jer će se u Trstu osnovati Zaklada koja bi
trebala financirati znanstvena istraživanja, znanstvenu
mobilnost i integraciju kao preliminarni oblik međunarodne
suradnje i pametnog razvoja Europe.
Zagovaram koncept sveučilišta treće generacije koja, osim
obrazovne i znanstvene misije, imaju i važnu društvenu
odgovornost u tome da doprinose zajednici na sve načine koji
poboljšavaju kvalitetu života svih građana. Očuvanje mira i
razrješavanje konflikata zasigurno su temeljni činitelji
kvalitetnog života, a stvarno mi je važno da i eminentne
znanstvene institucije Europe smatraju da znanost, a ne samo
politika ili gospodarstvo, ima ključnu ulogu u njihovom
ostvarivanju, zaključuje rektorica.

macijom Bliskog istoka i Perzijskog zaljeva, sve rasprave o
znanstvenoj diplomaciji uključivale su samo starije znanstvenike i visoko rangirane diplomate koji su bili usredotočeni samo na vanjsku politiku
velikih strategija i znanosti.
Međutim, to je dovelo do rasprava i o drugim važnim temama koje su nas dovele do
današnjeg napretka. Primjećujem razvoj znanstvene diplomacije zadnjih godina kao refleksiju kako pojedinci povezani sa svojim vladama i društvima djeluju na jedan intelektualniji način koji postaje prioritet i pojedinim vladama.
Spomenuo sam ranije da
znanstvena diplomacija može
biti i stanje uma. To je način
kako povezati nečije djelovanje i uvjerenje u svijetu. To
je drugačije gledanje na to područje osim samo kao na znanost i diplomaciju kao na dva
različita područja. Ozbiljnije
razmišljanje koje nas je dovelo
do toga potaknuto je jednom
konferencijom u Londonu
2010. godine gdje se je počelo
raspravljati o terminima poput: znanost za diplomaciju,
diplomacija za znanost i znanost u diplomaciji. Upravo
ovaj okvir omogućuje pojedincu uspješnije djelovanje u diplomaciji kroz različite pisane

dogovore. Ovi i različiti analitički okviri su pomogli u povezivanju različitih svjetova odnosno kultura. Ovo je također
pomoglo u kategorizaciji i gledanju različitosti i prilagodbi
prikladnog jezika za raspravu
o znanosti i diplomaciji u službi međunarodnih odnosa. Jedan drugi pogled, ali isto vrlo
važan je da nema potrebe za
»mostom« između znanstvenih i međunarodnih odnosa
svijeta, jer su oni sve više jedno. Za pojedince diplomate i
profesionalce koji se bave međunarodnim odnosima, važna
je interakcija između vlada i
društvenih aktera preko nacionalnih granica, oblikovane i
zahvaćene izumima i napretkom u 21. stoljeću. I zato je
znanstvena diplomacija stanje
uma što je čini još važnijom i
jačom nego ikad. Znanstvena
diplomacija kao stanje uma,
odnosno kao stav diktira nam
nove strukture aktivnosti, nove
politike koje sve više uključuju
i uvažavaju različitost i isključuju jednoumlje. Stoga budimo inspirirani i izazvani da svi
zajedno kao postojeće društvo
budemo spremni na iskorak
prema drugima i različitima
gradeći dobre međunarodne
odnose i kroz znanost i diplomaciju otvorenih granica, ali i
uma, promišlja Matičić.



  



OBRAZOVNE POLITIKE I TRENDOVI EUROPSKA KOMISIJA ZA »OPEN SCIENCE« STRATEGIJU

POKRET PROTIV SKUPE
i nedostupne znanosti
Sveučilište u Rijeci u potpunosti podržava strategiju otvorene znanosti, te je
spremno za aktivno uključivanje u njenu provedbu na nacionalnoj i EU razini, ističe
prorektor za znanost riječkog Sveučilišta, prof. dr. sc. Alen Ružić
dvaja minorno. Kapitalizam voli
oskudicu jer ona diže cijenu, a
cijena predstavlja barijeru za
one koji nešto u startu ne mogu
platiti te tako sve više zaostaju.
Kako je znanje i njegova aplikacija uvjet razvoja, oni koji si ga ne
mogu priuštiti nepovratno gube
bitku na globalnom tržištu. To je
pragmatični aspekt problema, a
da se ne govori o etički dvojbenom postupku u kojem se selekcija dostupnosti pravi isključivo
prema ekonomskom kriteriju:
samo bogatiji mogu pratiti taj
cjenovni diktat. Znanje se sve više tretira kao roba, te poprima,
što bi Marx rekao, fetišistički karakter. Znanstveno izdavaštvo,
pri čemu se misli na dio velikih
globalnih kompanija, na tome
gotovo da parazitira, pretvarajući se u unosan biznis sa stabilnim, vrlo zahvalnim tržištem
(javni sektor). Znanstvenik je
pak u poziciji da s jedne strane
mora zadovoljiti kriterije izvrsnosti koje mu nameće sustav, a
druge mu on ne pruža uvjete da
bude up-to-date sa svijetom. Da
se međutim ne govori o znanstvenim free lancerima, što je
pozicija koja bi morala biti dostupna svima, jer ako znanost
počne (previše) uživati u dozi ekskluziviteta, tada se mase neminovno okreću onome što je dostupno, a nudi se sve više pseudoznanja, lažnih informacija, koje
također brzo, sve brže kolaju...
Javni pristup javnom dobru stoga nema alternativu.

Aneli DRAGOJEVIĆ
MIJATOVIĆ

apisati relevantni znanstveni članak nemoguće je bez pristupa postojećim bazama već objavljenih radova, odnosno bez
pristupa postojećem kontingentu znanja. Svaki znanstveni rad
zahtijeva upoznatost s materijom, pregled dosadašnjih spoznaja, a da bi se temeljem toga
onda učinio vlastiti proboj i pokušaj da se cijelom tom opusu
doda neka nova vrijednost, te da
novi članak u nastajanju zasluži
svoju objavu koju će onda opet
netko drugi uzeti u obzir, citirati,
koristiti… Znanstvenu produkciju danas gotovo možemo nazvati hiperprodukcijom, znanstvene činjenice i spoznaje brzo
se proizvode i još brže šire, svijet
je umrežen, a znanja se više ne
pohranjuju u teškim i prašnjavim knjigama (koje, čini se, ipak
još nisu rekle svoje), već za nas
rade pretraživači, svojevrsni putokazi u šumi publikacija i papira, koji pomažu da se u sekundi
dođe do onoga za što su nekad
trebali sati i dani, ili je pak ostalo
posve nedostupno. No, ova idealizirana slika modernog svijeta
koji na dlanu nudi znanstvenu
spoznaju nažalost je daleko od
istine. Trenutno se u Europi vodi
bitka u kojoj su se razvijene zemlje, s razvijenim i konkurentnim obrazovnim sustavom, dakle, one koje postojeća pravila i
ne pogađaju najviše, pobunile
protiv dominacije dijela velikih
globalnih izdavača znanstvenih
časopisa. Spočitava im se da su
se premetnuli u lovce na profit
jer znanstvenim institucijama,
financiranim javnim novcem,
nameću visoke ulazne naknade
za pristup bazama bez kojih je
rad znanstvenika nemoguć. Najpoznatiji je slučaj pružanja otpora moćnom nizozemskom izdavaču Elsevieru, čije su usluge
nedavno otkazale njemačka i
švedska akademska zajednica,
pozicioniravši se kao predvodnice »pokreta otpora« protiv
skupe i nedostupne znanosti.

N
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Pravo na znanje

Prof. dr. sc.
Alen Ružić

Cijena kao barijera
Javni sustavi uočavaju problem u tome što su dakle znanstvene institucije, većinom financirane novcem poreznih obveznika (koji ih, u teoriji, plaćaju
da se bave znanošću kako bi
unaprijedile život cijele zajednice), prisiljene koristiti taj novac
da bi imale pristup znanstvenim
bazama koje drže privatne kompanije koji na cijelom sustavu
dobro zarađuju. Postavlja se pitanje što je čemu svrha, budući
da je riječ o legalnom prelijevanju javnog novca u privatni
sektor. Što je još gore, znanje je
sve nedostupnije. To dakle izaziva otpor čak i u razvijenim zemljama, dok se mali mogu samo
prikloniti pokretu otpora koje
pokreće javni sektor zemalja koje nemaju proračunske rupe, poput primjerice naše, u kojoj se za
znanost i obrazovanje ionako iz-

 Š



Obrazovne politike Europske
unije okreću se konceptu otvorene znanosti (open science)
koja teži da znanost izmakne iz
pozicije robe te je »zadrži« ili
»vrati« u javnu sferu. Brani se
pozicija znanosti i kao javnog
dobra, koje smo dijelom naslijedili, koje bi trebalo biti svakome
dostupno i koje težimo koristiti
za povećanje kvalitete života.
Čak zapravo i rigidan, sve rigidniji odnos prema autorstvu,
ukazuje na jačanje »vlasničkog
pristupa«, ali to je druga tema...
– Znanje koje danas stvara
akademska i znanstvena zajednica diljem svijeta trebalo bi
biti javno dostupno baš kao
što je dostupna voda ili električna energija, uz realnu i svima pristupačnu cijenu. Znanje
čovječanstva je doseg ljudskog
roda. Pravo na znanje i na edukaciju, osnovna su prava čovjeka koja ne bi smio ograničavati
visoki profit globalnih korporacija, ističe prorektor za znanost Sveučilišta u Rijeci prof.
dr. sc. Alen Ružić. Ističe da su
akademska zajednica i tijela
EU svjesni težine problema, no
teško će se, smatra, pronaći jednostavno i brzo rješenje.
– Formiranje sustava otvorene znanosti, tzv. open science
trenutno se čini kao moguće
dugoročno rješenje koje će pomoći ispraviti postojeću ovisnost cijelog sustava znanosti o
profitu znanstvenih izdavača,
smatra Ružić. Naglašava da
Sveučilište u Rijeci potiče i

namjenski financijski podupire
aktivnosti svojih znanstvenika
usmjerene povećanju opsega i
kvalitete znanstvenog rada.
– Svjesni problema koje postojeći sustav znanstvenog publiciranja donosi znanstvenim
institucijama, znanstvenicima
i društvu u cjelini, nemamo alternative osim podržati objavljivanje u časopisima otvorenog pristupa jer to trenutno
odista jest najproduktivnije
okruženje za prezentaciju
znanstvenih rezultata. Nadamo se da će vrijeme koje je
pred nama donijeti promjenu
odnosa u znanstvenom izdavaštvu, te ovaj važan segment
u istraživanju učiniti istinski
okrenutom znanosti, a ne profitu, ističe Ružić. Što se tiče
javnog pokreta open science,
kaže da se on proširio EU i
drugim razvijenim zemljama
svijeta, a njime se želi korjenito promijeniti upravljanje znanošću kako bi ona počela davati maksimalnu korist i poticati napredak društva koje tu
istu znanost financira.
– Tako open science želi učiniti znanstvena istraživanja i rezultate dostupnim svim znanstvenicima, institucijama, poduzetnicima, laicima i drugima,
te znanstvene podatke tretirati
kao istinsku tekovinu zajednice.
Poticanje svih oblika transfera
znanja, jedna je od ključnih zadaća ovog pokreta. Otvorene
baze edukativnih podataka, objavljivanje znanstvenih članaka
u open access varijantama, otvoreni sustavi znanstvenih recenzija, dostupna detaljna metodologija svih istraživanja, dostupni neobrađeni podaci i drugi povezani izvori podatka, sve
su to sastavnice globalne inicijative open science. Otvoreni
pristup znanosti kojem stremi i
EU jasno se nastavlja na globalnu inicijativu za otvorene istraživačke komunikacije, a čija su
načela sadržana u FAIR strategiji čija kratica označava prva slova četriju osnovnih načela za
upravljanje znanstvenim podacima - findable, interoperable,
accessible, re-usable. Ključni
način da se ostvari ovaj, još
kratko vrijeme utopistički sustav dijeljenja znanja, formiranje
je baza – digitalnih repozitorija
kojima će na siguran način
svatko moći pristupiti te pronaći podatke koji mu trebaju i ponovo ih upotrijebiti u vlastitom
istraživanju. Također, svatko će
moći pohraniti vlastite obrađene i neobrađene podatke, te ih
tako podijeliti s drugima. . Osim
ovih digitalnih repozitorija, ideja open science obuhvaća i inicijativu da autori znanstvenih
članaka svoje preprintove koji
još nisu zaštićeni autorskim
pravima izdavača u istom sustavu stave na raspolaganje kolegama i zajednici, tumači Ružić.
Europska komisija do sada je
pokrenula značajne napore u
ostvarivanju open science strategije, i to kroz inicijativu poznatu kao Otvoreni europski
znanstveni oblak (engl. Euro-

UNIRI uveo
ORCID i
ResearcherID
– Facebook
znanosti i
visokog
obrazovanja
Brza komunikacija i
dostupnost relevantnih
podataka postali su
prioriteti visokog
obrazovanja i znanosti, a
brojevi koje svaki
znanstvenik ili umjetnik
danas može dobiti u
međunarodnim sustavima,
počeli su biti zamjena za
druge oblike osobnih
identifikacija. Oni bi vrlo
skoro mogli zamijeniti i
klasične vizit karte, pa čak
i životopise. U skladu s
navedenim, Sveučilište u
Rijeci je na sjednici 17.
srpnja 2018. donijelo
odluku prema kojoj će od
nove akademske godine
sveučilišni nastavnici za
mnoge aktivnosti unutar
svojih institucija biti
upućeni na korištenje
međunarodnih
identifikacijskih sustava
ORCID i ResearcherID
(RID). Nužnost uvođenja
ovih sustava identifikacije
na globalnoj razini, najavio
je članak Declana Butlera
objavljen u časopisu
Nature 2012., u kojem se
ukazuje na problem
identifikacije autora istog
prezimena i inicijala imena.
ORCID je kratica engleskog
naziva Open Researcher
Contributor Identification.
Sustav je osnovan 2009.,
a djeluje od 16. 10. 2012.
pean Open Science Cloud – EOSC). Aktivnosti EU u ovom području intenzivirale su se tijekom posljednjih godinu dana, a
implementacija ove prakse očekuje se u razdoblju nakon 2020.

Provedba nakon 2020.
– Sveučilište u Rijeci u potpunosti podržava strategiju open
science, te je spremno za aktivno uključivanje u njenu provedbu na nacionalnoj i EU razini. U
ovom smo području spremni
participirati na svim potrebnim
razinama - programski, ali i
uključivanjem naše informatičke znanstvene infrastrukture u
europsku mrežu za otvorenu
znanost. Na nacionalnoj razini
do sada nije bilo značajnih inicijativa u ovom području, a kako se događanja u Europskoj
komisiji odvijaju na razini nacionalnih predstavnika što u
praksi znači predstavnika Ministarstva, Sveučilište u Rijeci se
u inicijativu samostalno uključuje kroz relevantna tijela u čijem radu sudjeluje, u prvom redu kroz vrlo aktivnu i utjecajnu
Europsku udrugu sveučilišta
(EUA). Sveučilišna knjižnica u
Rijeci već nekoliko godina vodi
sveučilišni repozitorij u koji se
odlažu različite vrste stručnih i
znanstvenih radova. U sastavu
sada dominiraju diplomski radovi sa 40,2 posto i završni radovi sa 33,4 posto, pa ovaj repozitorij predstavlja tek začetak
koncepta otvorenog europskog
znanstvenog oblaka koji je vrlo
zahtjevan globalni projekt na
kojem ćemo u okvirima inicijative Europske komisije nastaviti
raditi, zaključuje prof. dr. sc.
Alen Ružić.



  





NAJAVE POSLJEDNJI PETAK U RUJNU REZERVIRAN ZA »NOĆ ISTRAŽIVAČA«

ZABAVNA I KREATIVNA
strana znanosti
Riječ je o manifestaciji koja
predstavlja dugogodišnju inicijativu
Europske komisije u području
znanosti kojoj je naglasak na
popularizaciji znanosti
Ingrid ŠESTAN KUČIĆ

osljednji petak u rujnu
ove će godine biti rezerviran za manifestaciju
»Noć istraživača«. U
vremenu od 17 do 22 sata 29.
rujna Tower centar Rijeka
ugostit će niz znanstvenika
Sveučilišta u Rijeci koji će na
zanimljiv način posjetiteljima
predstaviti ono čime se bave.
Riječ je o manifestaciji koja se
istovremeno organizira u većem broju hrvatskih i europskih gradova, a na nacionalnoj
razini koordinator je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske
unije za istraživanje i inovacije
Obzor 2020, a Europska je komisija prihvatila hrvatski projekt nazvan »Tehno-prošlost –
Tehno-budućnost
(TechnoPast Techno-Future)«, kojemu
je temeljni cilj raznovrsnim aktivnostima na području popularizacije znanosti približiti istraživačku djelatnost široj javnosti, studentima i učenicima,
osvijestiti važnost znanosti i
inovacija za razvoj društva,
kao i njihovu zabavnu i kreativnu dimenziju, te potaknuti
mlade da razmišljaju o istraživačkoj karijeri. Riječ je o manifestaciji koja predstavlja dugogodišnju inicijativu Europske
komisije u području znanosti
kojoj je naglasak na popularizaciji znanosti, osvještavanju
javnosti o važnosti znanosti u
društvu i za društvo, o važnosti
rada znanstvenika i istraživača, o europskim i nacionalnim
politikama u znanosti.

P

Cjelogodišnje interaktivne
aktivnosti za mlade
Europska noć istraživača ove će se godine održati u četiri
hrvatska grada, a uz Rijeku manifestacija će se istovremeno
održati i u Splitu, Zagrebu i Puli. Također, nevezano uz samu
Europsku noć istraživača, od početka rujna ove godine do
Europske noći istraživača u 2019. godini osam hrvatskih
gradova provodit će interaktivne aktivnosti za mlade. Gradovi
u provedbi su Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Pula, Zadar,
Varaždin i Dubrovnik. Inače, projekt »Techno-Past TechnoFuture; European Researchers´ Night« provodi osamnaest
partnera: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Institut za
društvena istraživanja, Institut Ruđer Bošković,
Staroslavenski institut, Institut za jadransku kulturu i
melioraciju krša, Mediteranski institut za istraživanje života,
British Council, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu,
Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u
Puli, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Državni zavod
za intelektualno vlasništvo, Hrvatsko katoličko sveučilište,
Sveučilište Sjever i Hrvatska zaklada za znanost. Ovo je prvi
put da je Republika Hrvatska provoditelj Europske noći
istraživača u ovoj projektnoj formi: 18 partnera, Ministarstvo
znanosti i obrazovanja kao koordinator i organizacija glavnog
događaja u pet gradova. Nadalje, u projektni konzorcij su
uključena sva hrvatska sveučilišta, najveći hrvatski
znanstveni institut i hrvatski znanstveni instituti koji su
jedinstveni u svijetu po svojem području istraživanja.



Provedbu
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Susret sa znanstvenicima
Provedbu projekta u Rijeci
omogućuje Sveučilište u Rijeci
s ciljem promoviranja znanosti, znanstvenog rada i istraživanja kroz popularne oblike i
aktivnosti kako bi se najšira
javnost mogla bolje upoznati
sa znanstvenim metodama i

rezultatima rada. »Noć istraživača« u svim će se hrvatskim
gradovima odvijati na isti način. Na javnim površinama
gradova hrvatski istraživači
imat će štandove s interaktivnim sadržajem, ponajprije namijenjenim mlađoj populaciji.
Nadalje, program obuhvaća i
aktivnosti glavne pozornice,
nagradne igre i ostalo. Aktivnosti su namijenjene većinom
mlađoj populaciji, odnosno
osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj djeci te široj javnosti, a
svrha im je zabava, učenje uz
igru i prezentacije te osvještavanje šire javnosti o glavnim
porukama projekta »TechnoPast Techno-Future; European
Researchers Night«.
Riječki posjetitelji imat će
priliku upoznati se sa znanstvenicima s Odjela za biotehnologiju i Odjela za matematiku, potom Tehničkog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci i Centra za
mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci te
Pravnog i Građevinskog fakulteta u Rijeci. Aktivnosti znanstvenika bit će raspoređene na
tri kata u zgradi Tower Centra
Rijeka kako bi što više posjetitelja moglo dobiti informacije
o njihovom radu, a prezentacije će biti prilagođene publici
koja će se na jednostavan i prije svega zanimljiv način upoznati s aktivnostima karakteris-

tičnima za znanstveni rad. Zadnji kat Tower centra, ispod
kupole, planiran je za odvijanje popularnog, zabavnog
programa namijenjenog najširoj publici, a jedan od ciljeva
ove akcije kojom se promovira
znanost je i senzibiliziranje
mladih i djece za znanstvene
djelatnosti te buđenje njihova
interesa za znanost od malih
nogu.
Neke od tematika s kojima
će se moći upoznati posjetitelji
riječke »Noći istraživača« su
kako stare zgrade drže korak s
vremenom, kopiranje na internetu, dizajniranje lijekova pomoću superračunala ili pak što
je kriptografija i čemu služi.

Simulacija nalazišta
Na zabavan način, osobito
najmlađa publika, moći će se
upoznati i s arheologijom, što
znači i kako se izvode arheološka iskopavanja, a u sklopu te
aktivnosti bit će simulirano arheološko nalazište namijenjeno ponajprije djeci, no i ostali
će dobiti priliku probati sami
iskopavati predmete. U direktnom kontaktu s riječkim
znanstvenicima posjetitelji će
moći više doznati i o vinskim
mušicama, o potresima, a imat
će priliku pratiti i rad simulirane sudnice, te sudjelovati u
mnogim drugim zanimljivim
aktivnostima.

VIJESTI IZ ZNANOSTI
Poticanje mladih znanstvenika
U skladu s programom rada rektorice,
prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija,
Sveučilište u Rijeci sustavno potiče
znanstvenu aktivnost mladih znanstvenika.
Nedavno je završen natječaj i vanjska
neovisna evaluacija temeljem čijih je
rezultata za financiranje odabrano 49
projekata mladih znanstvenika s riječkog
Sveučilišta. Ukupan iznos koji im je
dodijeljen prelazi milijun kuna, te je oko
četiri puta veći no do sada. Ovakvu
strategiju ulaganja u mlade znanstvenike
poduprla su sva relevantna tijela
Sveučilišta, a ona je i dio preporuka
Međunarodnog znanstvenog savjeta
Sveučilišta u Rijeci čiji istaknuti član, prof.
dr. sc. Ivan Đikić, ne propušta priliku

istaknuti dugoročne učinke ovakvog
pristupa.

Natječaj za projekte iskusnih
znanstvenika
Natječaj za projekte iskusnih
znanstvenika, kao sadašnjih nosioca
znanstvene produkcije riječkog Sveučilišta,
otvara se 7. rujna 2018. Osim financiranja
znanstvenih projekata prema prijavi,
novost je da će se nosiocima domaćih i
stranih kompetitivnih projekata kroz ovaj
natječaj dodjeljivati stimulativna sredstva
za namjensko pokrivanje troškova koji
često nisu pravodobno financirani od
strane EU i drugih izvora. Ova inovativna
praksa, koju do sada ne provodi niti jedno
drugo hrvatsko sveučilište, značajno će

olakšati djelovanje našim najistaknutijim
znanstvenicima i dodatno potaknuti
prijavljivanje na međunarodne natječaje.
Nova kategorija projekata u ovogodišnjem
natječaju je ona usmjerena projektima
Pametne specijalizacije. Za ovu je
kategoriju rezerviran manji dio ukupnih
sredstava, a cilj projektne linije je
potaknuti suradnju Sveučilišta s drugim
institucijama i poslovnim subjektima naše
regije, te tako promovirati uključivanje
zajednice, optimalno korištenje resursa,
transfer znanja i ciljani razvoj u
područjima djelovanja koje su Senat
Sveučilišta u Rijeci i Primorsko-goranska
županija definirali kao priritete regije.
Ukupan iznos namijenjen financiranju
iskusnih znanstvenika i njihovih grupa

Sveučilište planira u iznosu od 6 milijuna
kuna.

Povećano proračunsko
financiranje
Sveučilište u Rijeci jedino je hrvatsko
sveučilište koje sredstva za znanost
praktički u cijelosti dodjeljuje svojim
znanstvenicima, i to kroz transparentne,
neovisno evaluirane kompetitivne
sveučilišne projekte koji su podijeljeni u
nekoliko kategorija. Zagovaranjem
razvojne politike Sveučilišta i znanosti kao
prioriteta, rektorica sa suradnicima
uspjela je povećati proračunsko
financiranje znanosti za Sveučilište u
Rijeci u 2018. godini za više od 12
posto.
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