
OBILJEŽAVANJE 100 GODINA ROĐENJA AKADEMIKA HRVOJA POŽARA 

 

 

Poštovani, 

zahvaljujem Gradu Kninu, Gradu Zagrebu, FER-u, Sveučilištu u Zagrebu, Leksikografskom zavodu 

Miroslav Krleža, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i HEP-u, i naravno Energetskom institutu 

Hrvoje Požar, koji su zajednički organizirali ovu svečanost obilježavanja 100 godina rođenja akademika 

Hrvoja Požara. Hvala svim sponzorima koji su pomogli u ostvarivanju ovog  događaja. 

Prilikom obilježavanja 150 godina rođenja Nikole Tesle, kao nacionalni koordinator, napisao sam da su 

nebitne rasprave o tome treba li ga više ili manje slaviti i svojatati Hrvatska ili Srbija, jer njegovo djelo 

nadilazi obje države i jer je svojim djelom zadužio čovječanstvo te svaka država, zajednica ili građanin 

ima pravo slaviti velikog čovjeka Nikolu Teslu. 

To se može na adekvatan način odnositi i na akademika Požara, oba su radila u istom znanstvenom 

području, jedan je bio izumitelj, drugi znanstvenik, nastavnik, uz mnogo drugih uloga. Svojim djelom 

akademik Hrvoje Požar zadužio je sve one generacije koje su od njega imale privilegiju učiti, ali i sve 

one koje su iz njegovih djela mogle stjecati znanja i vještine, sve one koji su imali s njim surađivati u 

različitim hrvatskim znanstvenim i obrazovnim institucijama, Na kraju, svojom ostavštinom je zadužio 

i sve nas. 

Akademik Požar, ili samo PROFESOR kako smo ga mi zvali, bio je skroman čovjek i nije posebno volio 

medijsku pozornost, a u isto vrijeme njegov rad i posvećenost tom radu bili su velikodušni i neizmjerni 

u ljudskim dimenzijama.  

Danas prisutna javnost, a nakon današnjeg skupa svi posjetioci web stranice i Spomen sobe, moći će 

trajno upoznavati njegov rad i njegovo djelo, kroz priče iz institucija u kojima je javno djelovao. 

Naravno, to nisu sve institucije u kojima je ostavio svoj trag, a da ih sve spomenemo, ova konferencija 

bi trajala danima. 

Obično se u spomen preminulih ljudi održava minuta šutnje. U spomen akademika Hrvoja Požara ne 

treba šutjeti, u spomen njegovog imena treba slaviti, treba pjevati. Za sada će biti dovoljno reći Hvala, 

za dobrotu i ljudskost, hvala za sve talente, hvala za rad i nesebičnost darivanja sebe, hvala za velika 

djela. Vjerujem da je Knin najbolje mjesto da se to izrekne, kao i da je ova ponosna kninska stijena, 

“pradjedova stina“ simbolika veličine, čvrstine i postojanosti čovjeka i djela akademika Hrvoja Požara. 

 

U Kninu 5. srpnja 2016. 
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