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HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR 

Collegium Nobilium Croaticum 

 

Zagreb, 16. 11. 2013. 

 

 Bilten broj 11 - studeni 2013.  

 

 Poštovano članstvo, cijenjeni prijatelji HPZ-a, 

 plemenite obitelji, gospođe i gospodo! 

 
 UVODNIK  

 Kako smo najavili u prošlom broju svaki mjesec će uz poziv na sastanak biti otisnut i jedan broj 

Biltena. Ovo je drugi broj za redom u ovoj sezoni. Možemo vas izvijestiti da smo održali prošli mjesec 

uspješan sastanak s  vrlo zanimljivim predavanjem gospodina mr. sc. I. Lovrića o ulozi plemstva u 

europskim društvima u 21. stoljeću. Obećao nam je da će nam poslati rukopis, pa ćemo ga mi tiskati 

u našem Glasniku. Osim toga bio je prisutan veći broj članova i gostiju. 

Posebno moramo istaći da su bili prisutni: potpredsjednica Matice Hrvatske gospođa Renata Husinec 

iz Križevaca sa suprugom, predsjednik Upravnog odbora  Hrvatskog rodoslovnog društva gospodin 

Hmelina i dvije članice Hrvatskog zastavoslovnog i grboslovnog društva. 

 Od gospođe Husinec dobili smo na poklon i knjigu zdravica od kojih je jedna od  kneza Frana 

Krste Frankopana 

 

 PREDAVANJE 

 Podsjećamo ! Nakon održanog prvog predavanja u ovoj 18. sezoni naših druženja a u okviru 

naše tribine nastavljamo s predavanjima u okviru naše već osmogodišnje tribine Uloga hrvatskoga 

plemstva u očuvanju hrvatske nacionalnosti, državnosti i kulture.  

 

POZIVAMO VAS DA DOĐETE NA PREDAVANJE : 

Goran conte Borelli  

IZLOŽBA PREDMETA IZ OSTAVŠTINE  

PLEMENITE OBITELJI BORELLI VRANSKI U ZADRU U SVIBNJU 2013. 

u ponedjeljak, 25. studenog 2013. u 18 i 30  sati, 

  
 U NAŠE PROSTORIJE NIKOLE TESLE 13/1 

 

Sažetak: U svibnju ove godine, u trajanju od mjesec dana, postavljena je izložba dijela ostavštine 

plemenite obitelji Borelli, u Loži, na glavnom Zadarskom trgu. Izložba je imala zapažen odjek u 

javnosti. O njoj je izvještavala dnevna i tjedna štampa, a posjećenost je bila mnogobrojna. 
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Predavanje obuhvaća objašnjenje motiva radi kojih je tajnik HPZ-a i autor predavanja inicirao 

postavljanje ove izložbe. Namjera je autora da potakne na razmišljanje druge članove da pokušaju na 

sličan način promovirati djela i ostavštinu svojih predaka te i na taj način pridonesu ostvarenju ciljeva 

rada HPZ-a. Govor na otvorenju izložbe umnogome će razjasniti autorove motive. 

Uz prikaz fotografija pojedinih izložaka (portreti, minijature, knjige i dokumenti, reljef palače, masonski 

pečati, fotografije itd.) iznijeti će se dio obiteljske povijesti vezan za te predmete. Kroz ovu 

prezentaciju objasniti će se uloga obitelji Borelli Vranski u Hrvatskoj povijesti. 

 
Mnoge nacije u svoje muzeje postavljaju slike svojih vojskovođa i izlažu predmete osvojene u krvavim 

ratovima diljem svijeta. Postavljanjem zbirke Borelli u zadarski muzej pokazuje se da današnja 

Hrvatska poštuje drugačije kriterije, da cijeni i slavi pobjednike na planu gospodarstva, infrastrukture, 

jezika i kulture. Sagledavajući problematiku još malo dublje, pokazalo bi se i pozitivno konotiranje 

kriterija i svjetonazora koji pretpostavljaju predano ulaganje u znanje, u društveni, kulturni, nacionalni 

i svekoliki napredak, a što je nedvojbeno prepoznatljivo u borellijevskoj obiteljskoj povijesti. 

Na kraju predavanja dati će se kratak osvrt na aktualna događanja, odnosno pokušaje da se 

ostavština ove plemenitaške obitelji dalje promovira u društvu. 

Kratka biografija autora: 

Goran pl. Borelli Vranski je djetinjstvo, osnovnu, srednju školu i tehnološki fakultet proveo u Zagrebu. 

Po profesiji je projektant tehnoloških procesa u prehrambenoj industriji. Radio je u nekadašnjoj velikoj 

i uspješnoj tvrtci „Jedinstvo“ te nakon početka njezine propasti u Austrijskoj tvrtci CAT, bio je direktor 

Prehrambeno tehnološkog instituta i 3 godine direktor „Zdenke“ iz Velikih Zdenaca, u hrvatskim 

tvrtkama „Procesing“, Milkproces“ i još u nekoliko te slovenskoj tvrtci CETIS. Tijekom profesionalne 

karijere, kao i tijekom sportskog života u kojem je igrao rukomet u Zagrebu, bio najbolji igrač na 

srednješkolskom europskom prvenstvu, igrao u Austriji i Španjolskoj kao profesionalac, nije stjecao 

stručne kompetencije za povijesna istraživanja i držanje predavanja o današnjoj temi. Dakle, 

predavač je na tu temu čisti amater. Imajući navedeno u vidu, predavač će se suzdržati vlastitih 

komentara te predavanje temeljiti na autentičnim činjenicama i predmetima. 
 

 PLAN PREDAVANJA U OVOJ SEZONI 

  

 18. prosinac (utorak) akademik Tomislav Raukar –  

    HRVATSKI VELIKAŠKI RODOVI I TURSKA UGROZA U 16. STOLJEĆU 

 30. prosinac  

    BOŽIĆNO -  NOVOGODIŠNJI DOMJENAK 
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 siječanj 2014. Augustin Bašić –  

     POVIJEST POLJICA I UDRUGA POLJIČANA U ZAGREBU 

 veljače 2014. akademik Nenad Cambj -   

     DIOKLECIJAN I NJEGOVA PALAČA U  SPLITU 

 ožujak 2014. Marijan Maroja – 

     DRŽAVNI ARHIV U ZADRU 

  travanj 2014. mr. sc. Ivo Durbešić –  

     HRVATSKO PLEMSTVO NEKAD I DANAS 

 24. svibnja 2014.  

     Sjednica VELIKOG PLEMIĆKOG VIJEĆA 

 lipnja 2014. Vinković film  

     NJ: E: OTTO VON HABSBURG I HRVATI 

 Ako imate  prijedlog za predavanje, želite li neko predavanje ili nam možete ispričati neku 

zanimljivu temu iz Vaše struke ili hobija javite nam se. 

 Bold su fiksirani datumi i predavači, ostalo podliježe promjenama 

 

OBAVIJESTI 

 MOLE SE ČLANOVI DA PLATE ČLANARINU  ima ih koji nisu platili ni za prošlu godinu) 

 POZIVAJU SE ČLANOVI KOJI NISU DOBILI JOŠ ISKAZNICE DA DOSTAVE SLIKE KAO 

ZA PUTOVNICU 

 Članica Plemićkog stola A. Bona svaki prvi ponedjeljak u mjesecu od 17 sati dežura i 

možete posuditi knjige iz  naše biblioteke, a  i platiti članarinu ako već niste. 

  Naša članica dr. sc. Fani Celio Cega koautorica je knjige Povijest Hrvata i upravo je izašla 

peta knjiga u izdanju Školske knjige. 

 u PONEDJELJAK 18. 11. 2013. u 19 sati u Društvu klasične gimnazije  savjetnica  Muzeja 

u Rijeci Cus Rukonjic drži predavanje o grbovima Cresa i Lošinja posjetite ovo zanimljivo 

predavanje. U privitku su detalji. 

     Dođite na naša druženja iskreno  Vam se veselimo  ! 

             Glavni urednik 

 

Mr. sc. Ivo Durbešić 

 

Teslina 13/1, Zagreb, telefon 01 492 65 75, e-mail: hpz@post.t-com.hr, web: http://plemstvo.hr, 
IBAN5023600001101593841; OIB 78344349330. 


