HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR
Collegium Nobilium Croaticum

Bilten broj 12 - siječanj 2014.
Poštovano članstvo, cijenjeni prijatelji HPZ-a, plemenite obitelji, gospođe i gospodo!
UVODNIK
Nastavljamo i u novoj godini s našom publikacijom Bilten, dok na Glasniku i Zborniku radi uredništvo, te će biti
objavljeni pred sjednicu Velikog plemićkog vijeća. U ovom broju Biltena donosimo osvrte na druženja našeg članstva kao i
okvirni plan budućih događanja, kratke izvještaje o radu Zbora u posljednje vrijeme i obavijesti članstvu.
SASTANCI ČLANSTVA
U okviru naše osmogodišnje tribine Uloga hrvatskoga plemstva u očuvanju hrvatske nacionalnosti, državnosti i
kulture održana su pored prvog predavanja u listopadu Ivice Lučića još dva uspješna i zanimljiva predavanja. Prvo je
održao naš član i tajnik GORAN CONTE BORELLI: IZLOŽBA PREDMETA IZ OSTAVŠTINE PLEMENITE OBITELJI
BORELLI VRANSKI U ZADRU U SVIBNJU 2013. a drugo je održao akademik TOMISLAV RAUKAR: HRVATSKO
SREDNJOVJEKOVNO PLEMSTVO.
Iz prvog predavanja treba posebno istaknuti da je bilo riječi o brojnim vrijednim eksponatima koji će postati strajni
eksponati Muzeja u Zadru. Postavljanjem zbirke Borelli u Zadarskom muzeju dokaz je da se u današnjoj Hrvatskoj
ističu i drugačije kriterije te da cijeni i slave pobjednici na planu gospodarstva,
infrastrukture, jezika i kulture Članovi obitelj Borelli bili su niz godina aktivni u
politici kako u Mletačkoj Dalmaciji, tako i kasnije u Austrougarskoj Monarhiji.
Posebno je važan doprinos članova obitelji na razvoju gospodarstva Vranskog
kraja, te ih se stanovništvo sjeća s posebnim poštovanjem . U Zadru jedna ulica
dobila je ime Borelli.
Drugo predavanje održao je jedan od vodećih povjesničara Hrvatske. Posebno
je rasvijetlio nastajanje hrvatskog plemstva u gradovima uz obalu i u
neposrednom zaleđu. To je za nas vrlo važna tema u okviru naših nastojanja da

hrvatsko plemstvo dobije status kulturnog dobra, a da Hrvatski plemićki zbor bude čuvar toga dobra. Oba predavanja
bila su vrlo dobro posjećena.

Kao i svake godine, 30. prosinca održan je Božićno – novogodišnji domjenak za članove i prijatelje Zbora. U lijepom
višesatnom druženju većeg broja naših članova uz delicije koje su pripremile naše članice i vino iz Zelinskog podruma
razgovaralo se i zapjevali smo predvođenim našim prvim glasovima Kamilom pl. Benkovićem i Matom pl. Pažićem.
PLAN BUDUĆIH PREDAVANJA:

15. siječanj ( srijeda) 2014. akademik Nenad pl. Cambj DIOKLECIJAN I KRŠĆANSTVO – dobili ste poseban poziv

veljača 2014. . Marijan pl. Maroja –
1

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
ožujak 2014. Augustin Bašić –
POVIJEST POLJICA I UDRUGA POLJIČANA U ZAGREBU

travanj 2014. mr. sc. Ivo pl. Durbešić –
HRVATSKO PLEMSTVO NEKAD I DANAS

svibanj 2014. Vinković film
NJ: E: OTTO VON HABSBURG I HRVATI I. dio

lipanj 2014 Vinković film
NJ: E: OTTO VON HABSBURG I HRVATI II dio


Imate li prijedlog za predavanje, želite da se obradi neka tema ili nam možete ispričati neki zanimljiv događaj iz
Vaše struke ili hobija, molim Vas da nam javite Vaše ideje.

IZ RADA ZBORA

Plemićki stol je održao četiri sjednice i raspravljao o tekućoj problematici u okviru plana rada

Nakon višemjesečne prepiske, predsjednik Zbora Marko pl. Mladineo dobio je poziv da prisustvuje
sjednici Evropske udruge plemstva CILANE 12. travnja 2014. u Parizu.

Udružila su se dva ogranka u Splitu. Novi ogranak će se zvati Hrvatski plemićki zbor – Ogranak Split.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa prihvatilo je našu zamolbu i uvrstilo naš
časopis Glasnik među časopise koji populariziraju znanost i financijski ga poduprlo.

Kao i 2013. Talijansko udruženje plemstva pozvalo je našeg predsjednika Zbora da sudjeluje na
njihovom godišnjem druženju. Na žalost morao je otkazati zbog vremenske podudarnosti sa sastankom u
Parizu.

Plemićki stol radi na produljenju ugovora o prostoru. Podnio je izvještaj o trogodišnjem radu i podmirio
sva potraživanja najmodavaoca Grada Zagreba iako su bila šest mjeseci povećana 3 puta.

Na dan zaštitnice Turopolja, svete Lucije, u Lukavec gradu okupilo se turopoljsko plemstvo, brojni
pristaše Plemenite općine turopoljske. Izabran je novi župan Juraj pl. Glagolić. Hrvatski plemićki zbor
predstavljao je član Plemićkog stola Mladen pl. Trupčević.

Na žalost moramo Vas obavijestiti da nas je napustio naš najstariji član Milo conte Grisogono. Bili
smo vrlo ponosni na njegovo članstvo u Zboru. Obiteljima njegovih sinova Žarka i Kolje izražavamo iskreno
saučešće.

Imamo i radosnu vijest, naša članica Katarina pl. Portada Stanković rodila je nasljednicu. Čestitamo
roditeljima kao i obitelji Portada.
OBAVIJESTI

Nastupila je nova kalendarska godina - MOLE SE ČLANOVI DA PLATE ČLANARINU za 2014. Ima
članova koji nisu platili ni za 2012. godinu.

Pozivaju se članovi koji još nisu dobili iskaznice da dostave slike formata kao za putovnicu

Članica Plemićkog stola Adrijana markiza Bona svaki prvi ponedjeljak u mjesecu od 17 sati dežura i
možete posuditi knjige iz naše biblioteke, a i platiti članarinu ako već niste.
Dođite na naša predavanja i druženja, iskreno Vam se veselimo !
Glavni urednik
Ivo pl. Durbešić
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