
                                                        
                                     

 

Sveučilište u Rijeci, u suradnji sa Klubom hrvatskih humboldtovaca predstavlja  
Zakladu Alexander von Humboldt 

 

IZVRSNOST POVEZUJE 
 

koja će se održati u utorak 25. listopada s početkom u 12:00 sati 
u Akvariju, Studentski centar Rijeka, Radmile Matejčić 5, Rijeka 

 
 
Program radionice: 
 

12:00 – 12.30 

dr. sc. Milan Pelc, znanstveni savjetnik, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu 
predsjednik Kluba hrvatskih humboldtovaca 

Zaklada Alexander von Humboldt: ciljevi, kriteriji, sustav stipendiranja 

 

12.30-13.00 

dr. sc. Pavo Barišić, profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 
podpredsjednik Kluba hrvatskih humboldtovaca 

Alexander von Humboldt kao svjetski znanstvenik i građanin svijeta 

 

13.00-13.30 

dr. sc. Nicholas James Bradshaw,  Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju 
član kluba hrvatskih humboldtovaca 

Always a Humboldtian: Researching mental illness from Düsseldorf to Rijeka / 
Uvijek humboldtovac: Istraživanje mentalnih bolesti od Düsseldorfa do Rijeke 

 

13.30 -14.00 

Diskusija 

 

Friedrich Heinrich Alexander, barun von Humboldt (Berlin, 14. rujna 1769. – Berlin, 6. svibnja 1859.), 
njemački je prirodoslovac i istraživač, kozmopolit i znanstvenik. Između 1799. i 1804. putovao je 
Južnom Amerikom koju je istražio i opisao sa znanstvenoga gledišta. Njegovo je putovanje slavljeno 
kao drugo znanstveno otkriće Južne Amerike. Značajna je otkrića donijela i njegova ekspedicija po 
Aziji koju je proveo 1829. na poziv ruskoga cara Nikolaja I. U svojemu djelu Kosmos u 5 svezaka 
izložio je fizički opis svijeta. Opisao je mnoge zemljopisne pojave i prirodne vrste koje su dotada 
Europljanima bile nepoznate. Prema njemu su nazvane Humboldtova struja, rijeka Humboldt, 
Istočni i Zapadni Humboldtov lanac, mjesečevo more Mare Humboldtianum kao i asteroid 54 
Alexandra. 

Zakladu Alexandera von Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung) osnovala je 1953. vlada 
Savezne Republike Njemačke.  Osnivačku je ispravu potpisao Konrad Adenauer, a prvi je predsjednik 
Zaklade postao Werner Heisenberg, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, nositelj počasnoga 
doktorata Sveučilišta u Zagrebu. Zaklada Alexander von Humboldt potiče znanstvenu suradnju 



                                                        
                                     

 

između vrhunskih stranih i njemačkih istraživača. Godišnje dodjeljuje više od 700 stipendija i 
nagrada. Znanstvena je mreža proširena na 140 zemalja i uključuje više od 27 tisuća znanstvenika. 
Utječe na znanstvenu produkciju diljem svijeta. Kao posrednička organizacija njemačke vanjske 
kulturne i obrazovne politike, Zaklada podupire međunarodni dijalog u kulturi i znanstvenu 
razmjenu. 

Klub hrvatskih humboldtovaca osnovan je 11. svibnja 1992. u Zagrebu sa sjedištem na Marulićevu 
trgu 19. Prvi je predsjednik Kluba bio istaknuti znanstvenik i akademik Viktor Žmegač. Članovi su 
Kluba znanstvenici iz svih područja znanosti koji su tijekom svoje znanstvene karijere dobili 
stipendiju Zaklade Alexander von Humboldt.  

Organiziranjem ovoga predstavljanja na Sveučilištu u Rijeci Klub hrvatskih humboldtovaca želi 
pridonijeti boljem poznavanju njemačke Zaklade Alexander von Humboldt, jedne od najprestižnijih 
zaklada za stipendiranje znanstvenika na svijetu. Želja je Kluba da se među mladim znanstvenicima 
u Hrvatskoj poveća interes za prednosti stipendiranja koje pruža Humboldtova zaklada i suradnja s 
njemačkim i međunarodnim znanstvenim institucijama. Međunarodna znanstvena suradnja i 
mobilnost znanstvenika ključne su pretpostavke za razvitak moderne znanosti i znanstvene 
izvrsnosti za kojom teži i hrvatska akademska zajednica. Osobitost je Zaklade Alexander von 
Humboldt u tome što nastavlja u raznim oblicima doživotno podupirati i promicati istraživački rad i 
suradnju znanstvenika pod znamenitim mottom: „Jednom humboldtovac, uvijek humboldtovac“ 
(Einmal Humboldtianer, immer Humboldtianer). 

Prijava dolaska je obavezna na poveznici: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9hwCLqVQnfepsnRXrwj0Rol914y-
MZzTbU_nF2Be2zbH6tg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
Prijave su otvorene do: 24. listopada 2022.  
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