U 2019. su nastavljene naše aktivnosti iz prethodnog razdoblja na svim razinama. Za postizanje
zacrtanih ciljeva nastavili smo raditi na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, što je bilo vrlo
zahtjevno kako zbog ljudskih, tako i zbog financijskih potencijala.
Nastavili smo vrlo dobru suradnju sa Krapinsko-zagorskom županijom vezano za realizaciju projekta
pod nazivom "Znanstveni edukativno-zabavni centar - ZEZ Centar", Gradom Donja Stubica i
Zagorskom razvojnom agencijom. Obzirom na dogovorenu dugoročnu suradnju na uspostavi ZEZ-a na
području grada Donje Stubice u prostorima dvorca Stubički Golubovec, zaštićenom spomeniku
kulture, nastavile su se aktivnosti na pripremi idejnog projekta, prezentaciji projekta u javnosti te
radu na namicanju sredstava kao i na uspostavi daljnjih strateških partnerstava. Kroz aktivnosti
Udruge Profesor Baltazar i partnera sustavno se radi na promociji projekta i širenju projekta na druge
lokalne zajednice. ZEZ Centar je osmišljen kao centralno mjesto uvezivanja različitih dionika iz lokalne
zajednice: od obrazovnih institucija (škole, vrtići, sveučilišta), preko lokalnih udruga, do poslovnog
sektora. U ZEZ centru provodit će se svakodnevne edukacije vezane uz popularizaciju znanosti. Iz tog
razloga je u 2019. prvi put manifestacija Znanstveni piknik organizirana upravo na lokaciji dvorca
Stubički Golubovec 27. i 28. rujna 2019. Program se sastojao od više od 100 edukacijskih pozicija s još
većim brojem sadržaja, radionica, izložbi i sl. na kojima se izmjenjivalo oko 500 edukatora.
Osamdesetak volontera je pomoglo oko tehničke realizacije piknika, u održavanju čistoće i reda na
samom događaju i kao pripomoć edukatorima. Ovo izdanje Znanstvenog piknika je stavilo naglasak
na promociju uspostave ZEZ Centra u dvorcu. Naši suradnici kostimirani u odjeću iz razdoblja baroka
su vodili organizirane grupe kroz dvorac i prenosili im informacije o tom zaštićenom spomeniku
kulture. Organizatori Znanstvenog piknika su bili, kao i ranije, uz nositelja Udruge Profesor Baltazar, i
Institut Ruđer Bošković i CARNET, te naravno Krapinsko-zagorska županija i Grad Donja Stubica.
Realizacija Znanstvenog piknika je kompleksna i počela je u siječnju 2019., a završila je nakon
završetka manifestacije.
Nadalje, tijekom 2019. godine intenzivno smo se bavili i sljedećim temama: Udruga održava
intenzivnu suradnju s brojnim partnerima na međunarodnoj razini. Stalni je član sljedećih
međunarodnih organizacija koje se bave popularizacijom znanosti i STEAM područja - ECSITE Europska organizacija znanstvenih centara i muzeja; EUSEA - Europska mreža organizatora
znanstvenih događanja na otvorenom; SWAFS - svjetski kongres znanstvenih centara i muzeja.
Udruga neprestano komunicira i s poslovnim sektorom – animiranje gospodarskih subjekata iz
različitih poslovnih grana na sudjelovanje u razvoju ZEZ centra (povezivanje znanosti i gospodarstva).
Posjeti, sastanci, prezentacije poslovnim subjektima kako bi im se zorno objasnilo što im, na dugi rok,
donosi sudjelovanje u ovom projektu. Tu je i kontinuirani rad na međusektorskoj suradnji – nastavak
dosadašanje odlične suradnje s Institutom Ruđer Bošković, Hrvatskom akademskom i istraživačkom
mrežom (CARNET), Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i neformalnom mrežom popularizatora
znanosti koji su suorganizatori i/ili sudionici Znanstvenog piknika, te nastavak suradnje na razini
pokroviteljstva s Gradom Zagrebom, Uredom Predsjednice Republike Hrvatske i Ministarstvom
znanosti i obrazovanja. Nadalje, nastavili smo suradnju sa Znanstvenim centrom Kopernik i
sudjelovali smo na njihovom Znanstvenom pikniku u svibnju u Varšavi, što je bila odlična prilika za
promoviranje našeg znanstvenog centra u nastajanju. Njihovi su popularozatori znanosti sudjelovali u
rujnu na našem znanstvenom pikniku. Također smo nastavili suradnju sa Pekinškom globalnom
mrežom znanstvenih festivala - Beijing Global Network of Science Festivals (BGNSF). Naši projekti su
ušli u njihov godišnji katalog, a sad očekujemo da se steknu uvjeti za produbljivanje suradnje.
Također smo nastavili partnersku suradnju na Godišnjem susreta popularizatora znanosti u listopadu
2019., na STEAM Week događanjima itd.

Osim redovnih događanja vezanih za popularizaciju znanosti, Udruga Profesor Baltazar sustavno radi,
poput svih prethodnih godina, na održavanju vrijednosti lika i djela Profesora Baltazara, na neki način
možda i najstarijeg popularizatora znanosti u Hrvatskoj. I ove godine je Profesor Baltazar sudjelovao s
novim crtanim filmom realiziranim u 2019. na ANIMAFEST-u, na ASIFA-i (Međunarodnom danu
animacije), na Noći hrvatskog filma, bio je dio planova za Rijeka – europski grad kulture, te je
premijera novog crtanog filma održana 21.9.2019. na Zrinjevcu uz prigodni program. Također su
Udruga te brend Profesor Baltazar tijekom godine imali brojna gostovanja u najvećim hrvatskim
medijima (TV, Internet, radio) – lik, djelo i emocija koju budi Profesor Baltazar daju dodatni vjetar u
leđa i vidljivost našim aktivnostima na području popularizacije znanosti.

