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DAN HRVATSKE DIPLOMACIJE I 20. OBLJETNICA HRVATSKOGA DIPLOMATSKOG KLUBA

PRIPREMILA:
Željka Lovrenčić

Predstavljena knjiga Dvadeset godina
Hrvatskoga diplomatskog kluba

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) Republike
Hrvatske i Hrvatski diplomatski klub (HDK) svečano su obilježili
Dan hrvatske diplomacije (DHD) i 20. obljetnicu Hrvatskoga
diplomatskog kluba 7. lipnja 2022.
Svečanost je upriličena u auli Nacionalne
i sveučilišne knjižnice (NSK) u Zagrebu.
Priredbu je vodio Ivan Mašina, savjetnik
ministra vanjskih i europskih poslova,
koji je pozdravio sve uglednike.
Okupljene su pozdravili i prof. dr. sc.
Emilio Marin, predsjednik HDK-a, i dr.
sc. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova RH, redoviti član
HDK-a. Prigodni svečani govor održao
je mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik
Vlade RH. Zatim je dr. sc. Željka Lovrenčić, dopisna članica Hispanoameričke
akademije i pridružena članica HDK-a,
predstavila knjigu Dvadeset godina Hrvatskoga diplomatskog kluba 2001. – 2021.
u povodu 30. obljetnice međunarodnoga
priznanja Republike Hrvatske. Nakladnik
je knjige HDK.

nih fotografija koje krase ovu iznimnu
knjigu. Knjigu su financirali Grad Zagreb,
MVEP i tvrtka Janaf d.d. Prije nje objavljene su knjige/spomenice u povodu 10.
i 15. obljetnice.

Što reći o ovome sjajno opremljenome
i fizički lijepom djelu bogata i zanimljiva
sadržaja? Na prvi se pogled vidi da je u nj
uloženo jako puno ljubavi i, dakako, truda. Ono okuplja većinom kratke članke,
ali i tri opsežnija teksta te pet pretisaka
knjiga objavljenih povodom Dana međunarodnoga priznanja RH. U ovoj knjizi
nailazimo na podatke o tribinama i predavanjima koje su razni predavači održali za članstvo i prijatelje ovoga kluba i
na izvješća sa skupština Kluba, čitamo

Knjiga Dvadeset godina Hrvatskoga
diplomatskog kluba 2001. – 2021.
U nastavku objavljujemo sažeti prikaz
knjige iz pera Željke Lovrenčić.
“Jedna od najznačajnijih djelatnosti ove
udruge je ona izdavačka. U velebnom
izdanju naslovljenom Dvadeset godina
Hrvatskoga diplomatskoga kluba 2001. –
2021. zabilježeni su događaji iz Kluba u
posljednjih pet godina. Sažeta je bogata
petogodišnja djelatnost ove vrlo aktivne
udruge. Urednik mu je prof. dr. Zvonimir Marić koji je također urednik izvrsne
online publikacije Glasnik Hrvatskoga diplomatskoga kluba, koji bilježi aktivnosti
članova Kluba. Uz njega Izdavački odbor
čine veleposlanici Gjuro Deželić i Krešimir
Žnidarić. Gospodin Žnidarić autor je broj-
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o javnim nastupima njegovih članova u
zemlji i inozemstvu, pronalazimo popis
voditelja diplomatsko-konzularnih predstavništava RH od 1. prosinca 2016. do
danas te popis članova HDK-a, njegova
Upravnog vijeća i Nadzornog odbora. Ništa nije zaboravljeno ni predano slučaju.
Tri opsežna teksta potpisuje, nažalost,
pokojni predsjednik Kluba Smiljan Šimac,
koji je u klub utkao svoje golemo diplomatsko iskustvo i vodio ga s puno brižnosti i ljubavi.
U nizu zanimljivih tekstova koji su zajedno s fotografijama raspoređeni na oko
450 stranica, u ovoj se knjizi prikazuje i
drugo iznimno važno djelo koje je objavio
HDK i koje je naslovljeno Sjećanja i prilozi
za povijest diplomacije RH. Objelodanjeno
je čak u pet svezaka i dokazuje koliko je
naša diplomacija od samih svojih početaka aktivna i uspješna. Uredili su je
Đuro Vidmarović (prva dva sveska i opći
prikaz), Zvonimir Marić (treći i četvrti
svezak) i Miljenko Žagar (peti svezak). U
knjizi Dvadeset godina Hrvatskoga diplomatskog kluba pedantno je i revno zabilježen svaki važan trenutak. Među njima
osobito se ističe onaj kada je Klub dobio
Povelju RH za svoju uspješnu djelatnost.
Znano je da postoji velika opasnost da
sjećanja padnu u zaborav ako se ne za-
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bilježe. Zbog toga treba zapisivati. Da,
treba bilježiti životne trenutke kako bi ih
se sačuvalo za iduće naraštaje, za vječnost. Ova je knjiga spomenica na sve ono
lijepo što je organizirao HDK, na sva zanimljiva predavanja naših dužnosnika i
veleposlanika stranih zemalja koja su nas
obogaćivala novim spoznajama. Na njezinim se stranicama nižu riječi i slike koje
nas podsjećaju na posljednjih pet godina
spoznavanja, druženja, na trenutke koje
su međusobno dijelili ljudi koji se dobro
razumiju i koji čine veliku stvar za svoju
zemlju. Na njima se zrcali ugodno ozračje
i dobrodošlica svima koji su posjetili ovo
kultno mjesto koje su stvorili oni čija srca
uvijek kucaju za domovinu. U ovoj će knjizi svatko pronaći nešto za sebe: neki razgovor, sjećanje na nekoga, blisku misao,
uspješno predavanje. Ona nam pomaže
da sve lijepe trenutke provedene u ovome klubu vječno zadržimo u sjećanju, ali i
sačuvamo za iduće naraštaje. Zbog toga
posebnu zahvalnost dugujemo pokojnome predsjedniku HDK-a Smiljanu Šimcu i
njezinu uredniku Zvonimiru Mariću. Naša
sjećanja još življima čine fotografije zbog
kojih je ova prelijepa i sadržajem bogata
knjiga još bogatija.
Nažalost, život se ne sastoji samo od lijepih trenutaka. Ponekad moramo bilje-

žiti i one tužne kao što je smrt članova
Hrvatskoga diplomatskog kluba. Članovi
Kluba i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i na ovim stranicama
odaju poštovanje Smiljanu Šimcu zbog
njegovih velikih zasluga u razvoju aktivnosti Hrvatskoga diplomatskog kluba
i za nesebično djelovanje na njegovoj
promidžbi.
I na kraju sa zadovoljstvom možemo zaključiti kako je u ovoj knjizi zabilježeno da
su kroz ovaj klub prošli predsjednici naše
države, premijer Plenković, ministri, veleposlanici, znanstvenici i drugi uglednici i
da se nadamo da će i dalje biti tako, da
ćemo ih i u budućnosti srdačno dočekivati. Preostaje nam samo listati i čitati ove
zabilješke i biti ponosnima što je naša
zemlja imala diplomate poput ovih koji se
okupljaju u HDK-u.
Još valja dodati da su u hrvatskoj diplomaciji u prvom desetljeću službovala i
dvojica građevinara: Zdenko Karakaš,
bivši ministar graditeljstva pa generalni
konzul RH u Frankfurtu (1993. – 1998.)
te veleposlanik RH u Poljskoj (1998. –
2002.), i Zvonimir Marić, bivši dugogodišnji djelatnik IGH-a pa profesor na građevinskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku
te generalni konzul RH u Pečuhu (1998.
– 2002.).“

Detalj s promocije knjige
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