ZNAN STVENI SKUP
„Održivi razvoj poljoprivrede i turizma u kontekstu klimatskih
promjena“
Poreč 12. studenoga 2020.

Poštovani gospodine ravnatelju!
Poštovani gospodine Pinzan - pročelniče Odbora za poljoprivredu,
šumarstvo i pripadajuće djelatnosti Istarske županije!
Poštovani gospodine gradonačelniče grada Poreča!
Poštovane gospođe i gospodo članovi Organizacijskog i Znanstvenog
odbora!
Poštovane znanstvenice, znanstvenici i zaposlenici Instituta –
slavljenika!
Gospođe i gospodo, kolegice i kolege, dragi prijatelji, koji nas gledate i
slušate!
Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti i prenijeti vam srdačne pozdrave predsjednika
akademika Neidhardta i glavnog tajnika, inače vašega Puležanina
akademika Darija Vretenara. Pozdaravljam vas u ime organizatora –
Razreda za prirodne znanosti HAZU, u kojemu su djelovali velevrstnici
agronomske struke: akademici Gračanin, Tavčar, Maceljski, Ogrizek,
Mihalić…, a danas, po prvi puta od utemeljenja Akademije dva agronoma
– akademik Tomić i osobno. Uz to, pripala mi je čast obnašati dužnost
tajnika toga razreda.
I na koncu, pozdravljam vas kao predsjednik znanstvenog skupa,
zaljubljenik u Istru, njen dobar poznavatelj, ali iz drugog dijela proteklog
stoljeća, od kada Istra mijenja ruho i iz nje danas izrasta „hrvatska
Toscana“! Žao mi je što smo prisiljeni skup održati on-line putem, ne
vidimo se oči u oči,… no, što je tu je!
Povod ovog skupa je obilježavanje 145. obljetnice od početka rada
našega domaćina i slavljenika – Instituta za poljoprivredu i turizam u
Poreču. Osobito mi je zadovoljstvo ravnatelju Instituta – Dr Deanu Banu
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kao našem zapaženom znanstveniku i njegovim užim suradnicama i
suradnicima, ostalim znanstve-nicama, znanstvenicima i svim
zaposlenicima Instituta za poljoprivredu i turi-zam, uputiti iskrene čestitke
i želje za uspješan i sadržajan rad ovoga skupa.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti veliku pozornost posvećuje
poljoprivredi i turizmu pa u svom sastavu ima Znanstveno vijeće za
poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i
Znanstveno vijeće za turizam. Ta znanstvena vijeća su snažni promicatelji
održivog razvoja, kao obećavajućeg razvoja sutrašnjice! Na toj crti,
održali smo slične tematske skupove, najprije u Splitu za područje
Dalmacije i pripadajućih otoka, zatim u Osijeku, za istočnu Slavoniju. S
onodobnim pročelnikom za poljoprivredu Istarske županije kolegom
Antolovićem pao je dogovor da se za održanje skupa u Istri čeka dobra
prigoda, i eto jedinstvene – 145. obljetnica Instituta!
U poljoprivredi (s preradom hrane), i turizmu, Akademija vidi optimalni,
socijalno, gospodarski i okolišno održiv razvitak suvremene hrvatske
države. Ako bi se sudilo prema navodima ravnatelja kako uz Institut za
poljoprivredu i turizam u Poreču na području Republike Hrvatske djeluju
još instituti u Osijeku, Splitu i Jastrebarskom moglo bi se pomisliti da
Hrvatskoj u poljoprivredi „cvjetaju ruže“. A svi, vama poznati podatci
govore da smo daleko od toga. Stoga smo u radu, tiskanom u Zborniku
ukazali na smjernice za put k boljem, iskazali nelagodu zbog stanja i
razloga tom stanju i ukazali na njih. Naši prijatelji u Dalmaciji imaju
krasnu izreku: vrati dite materi! S njom u skladu i mi pozivamo:
poljoprivredu osloboditi dobronamjernih sveznalaca i vratiti je za
poljoprivredu školovanim stručnjacima i znanstvenicima!
Ovaj skup planiran je održati „uživo“, i to s tri plenarna rada na ključne
teme i poster prezentacijama sudionika. Cjeloviti radovi sa skupa,
plenarni i poster-radovi bit će tiskani u posebnom broju časopisa
Agriculturae conspectus scientificus, ali na engleskom jeziku kako
predviđaju pravila toga časopisa. Da bi se izbjeglo da zainteresirani koji
se ne koriste engleskim jezikom budu uskraćeni, odlučeno je da se tiska
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Zbornik radova na hrvatskom jeziku i prije skupa distribuira, a zatim stavi
na uvid javnosti putem web stranice Instituta.
Slavljeniku - Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, kao drugoj
ustanovi po redu osnivanja poslije učilišta u Križevcima, još jedan put, u
ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti upućujem čestitke i najbolje
želje za uspješan rad, očekujući i dalje doprinos Instituta koji je već ostavio
dubok trag u razvoju poljoprivrede i turizma, kao prilog Istre održivom
razvoju Lijepe Naše!
Predsjednik skupa:
Akademik Ferdo Bašić
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