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Zagreb, 14.2.2011.
Konferencija za medije
Strategija Instituta Ruđer Boškovid na putu prema EU
Domada i svjetska znanstvena elita na proslavi rođenja Ruđera Boškovida u Dubrovniku
Važna uloga hrvatske diplomacije u promociji znanosti

Strategija Instituta Ruđer Boškovid na putu prema europskom centru izvrsnosti
Na Institutu Ruđer Boškovid danas je održana prva konferencija za medije u novoj godini. Ravnateljica dr. sc. Danica
Ramljak upoznala je predstavnike medija sa strategijom Instituta na putu prema europskom centru izvrsnosti,
pripremama za transformaciju u moderan europski institut i procesom neovisne međunarodne evaluacije zahtjevnog i nužnog procesa koji po prvi put na tako rigorozan način prolazi jedna znanstvena institucija u Hrvatskoj.
U okviru konferencije predstavljen je i bogat program događanja koji Institut priređuje u čast obilježavanja 300-te
obljetnice rođenja Ruđera Boškovida, jednog od najistaknutijih znanstvenika 18. stoljeda. Ravnateljica se također
osvrnula na potrebu za aktivnim uključenjem hrvatske diplomacije u promociju znanosti, te na značaj ciklusa
predavanja The Embassy Series Sponsored by the RBI.
Institut Ruđer Boškovid trenutno prolazi jednu od najznačajnijih reformi u svojoj novijoj povijesti. U tijeku je
transformacija IRB-a u moderan europski institut po uzoru na Max Planck i Weizmann centre izvrsnosti. Da bi to
ostvarili nužno je provesti neovisnu međunarodnu evaluaciju. Prošle godine uspješno je završena predevaluacija
Instituta čime je okončana prva faza procesa. "Po prvi puta na Institutu je provedeno opsežno i dubinsko snimanje
znanstvenih projekata čime je dobiven detaljan uvid u sadašnje stanje. Predevaluacija je odrađena uz pomod
vrhunskih hrvatskih i međunarodnih znanstvenika tijekom koje smo uspostavili izvrsne kontakte s međunarodnim
znanstvenicima, posebno s našom znanstvenom dijasporom" istaknula je dr. Ramljak. Institutu predstoje pripreme za
provedbu neovisne međunarodne evaluacije, završne faze ovog zahtjevnog procesa. Restrukturiranjem de se ova
najveda hrvatska znanstvena institucija transformirati u ustanovu sastavljenu od neovisnih istraživačkih instituta
usmjerenih prema vrhunskim međunarodno konkurentnim istraživanjima i osnivanju vlastitih međunarodno
kompetitivnih doktorskih studija na engleskom jeziku.
Za ovakvu vrstu preobrazbe Institut ima čvrsto uporište u Statutu, donesenom u srpnju 2009. godine i novom Zakonu
u znanosti koji je u pripremi i koji je neophodan za uspješan završetak ovog procesa. U siječnju ove godine na IRB-u je
održan sastanak s ministrom znanosti, obrazovanja i športa RH dr. sc. Radovanom Fuchsom. Ministar je na sastanku
izrazio zadovoljstvo planom restrukturiranja koji bi trebao značajno popraviti međunarodnu prepoznatljivost
Instituta. Također je zaključio da de IRB kao vodeda znanstvena institucija iz područja fundamentalnih istraživanja
ovim procesom zasigurno ojačati vrhunska istraživanja i kroz prijenos znanja doprinijeti razvitku gospodarstva RH.

Domada i svjetska znanstvena elita na proslavi rođenja Ruđera Boškovida u Dubrovniku
Jedan od strateških ciljeva Instituta svakako je i veda popularizacija znanosti i stvaranje međunarodne
prepoznatljivosti hrvatskih znanstvenika. U tom kontekstu ravnateljica je istaknula važnost i planove za obilježavanje
300-te godišnjice rođenja Josipa Ruđera Boškovida, jednog od naših najistaknutijih i međunarodno prepoznatih
znanstvenika. "Kako bi dodatno afirmirali i istaknuli Boškovidevu veličinu, ali i značaj hrvatskih znanstvenika u svijetu,
IRB u svibnju u suradnji s gradom Dubrovnikom, organizira međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom: Od
Ruđera Boškovida do danas - doprinos hrvatskih znanstvenika svjetskoj znanstvenoj baštini" najavila je dr. Ramljak te
istaknula kako "simpozij označava središnji događaj kojim de IRB proslaviti ovu jubilarnu obljetnicu na kojem de
predavanja održati tridesetak najafirmiranijih hrvatskih znanstvenika u svijetu i pripadnika svjetske znanstvene elite
među kojima je i nekoliko dobitnika Nobelove nagrade". Svečano otvorenje simpozija održat de se 29. svibnja u
Kneževom dvoru. Tijekom svečanog otvorenja kroz glazbu i kostimografiju iz 18. st. dočarat de se ugođaj Dubrovnika
iz Boškovidevog vremena. Program samog simpozija de uz bogati znanstveni dio sadržavati i niz popularnoznanstvenih aktivnosti poput povijesnog razgleda grada Starim Ruđerovim putevima, astronomskog promatranja
nodnog neba i brojne druge aktivnosti. U bogatom programu obilježavanja proslave svakako treba istaknuti
aktivnosti koje IRB organizira s Biskupijskom klasičnom gimnazijom iz Dubrovnika. Projekt Nod pod zvijezdama u
Dubrovniku, održan u siječnju, označio je početak zajedničke suradnje ove dvije institucije, a tijekom ove godine
održat de se još niz popularno-znanstvenih predavanja koje de IRB-ovi znanstvenici održati za građanstvo Dubrovnika.
Uz Dubrovački simpozij znanstvenici IRB-a pripremaju i znanstveni simpozij Ruđer Josip Boškovid - Physicist and
Astronomer, na kojem de uz renomirane znanstvenike iz hrvatske i svijeta predavanje održati i dobitnik Nobelove
nagrade Jean Marie Lehn. Simpozij de se održati 20. svibnja u Zagrebu.
"Vjerujem da demo ovako bogatim programom događanja vezanim uz renomirano ime kao što je Ruđer Boškovid i
istaknutih znanstvenika hrvatskog podrijetla potaknuti stvaranje svojevrsnog nacionalnog branda temeljenog na
Boškovidu te dodatno ojačati ulogu znanosti za hrvatsko društvo" zaključuje dr. Ramljak.
Važna uloga hrvatske diplomacije u promociji znanosti
Znanost i tehnologija snažni su čimbenici razvoja modernog društva i ključne komponente međunarodne suradnje.
Nesumnjivo su se posljednjih godina teme vezane uz znanost, tehnologiju, i gospodarstvo temeljeno na visokim
tehnologijama probile u sam vrh diplomatskog interesa pa ne čudi što djelovanje hrvatske diplomacije uključuje
intenzivno savjetovanje s predstavnicima ključnih znanstvenih institucija RH. Na tu temu ravnateljica dr. Ramljak je
održala niz pojedinačnih sastanaka s novoizabranim hrvatskim veleposlanicima kako bi utvrdili zajedničke ciljeve
međunarodne suradnje između hrvatskih i svjetskih znanstvenih institucija. Na IRB-u se u posljednje dvije godine
intenzivno radi na području razvijanja jače međunarodne suradnje uz pomod diplomacije. Ravnateljica je putem
naših veleposlanstava u svijetu ostvarila ključne kontakte s vrhunskim znanstvenim institucijama svijeta. Tu prije
svega izdvajamo veliku potporu i pomod hrvatskih diplomatskih predstavništava iz Finske, Izraela, Kanade, Njemačke
i brojnih drugih.
U sklopu intenziviranja suradnje s diplomacijom IRB je prošle godine pokrenuo seriju predavanja veleposlanika
zemalja akreditiranih u RH, pod nazivom The Embassy Series of the RBI. Cilj ciklusa je potaknuti razmjenu ideja te
poboljšati suradnju između Hrvatske i zemalja kojima su znanost i obrazovanje osnova za razvoj visokih tehnologija
kao pokretača gospodarskog napretka modernih društava. Ravnateljica je imenovala i radnu skupinu IRB-a koja de se
fokusirati na aktivnu izradu konkretnog plana suradnje za svaku zemlju s jasnim ciljevima i projektima koje IRB želi
ostvariti u 2011. godini.
„Uspjeh strateških ciljeva leži na promjeni načina na koji društvo doživljava znanost. Konstantnim znanstvenim i
popularno-znanstvenim aktivnostima ističemo ulogu i značaj znanosti za gospodarstvo i razvitak društvene zajednice.
Poticanjem znanstvene izvrsnosti, neovisnom međunarodnom evaluacijom, trajnom izobrazbom i kvalitetnom
međunarodnom suradnjom na putu smo stvaranja najjačeg nacionalnog i regionalnog centra izvrsnosti“ zaključuje
dr. Ramljak.

