
 Proljetni pozdrav, 2018 

  

 U Zagreb koji je bio pokriven snijegom, konačno dolazi proljeće. 

  

 Ove 2018. godine obilježavamo 25. obljetnicu diplomatskih odnosa Japana i Hrvatske. 
Kako bismo to obilježili, početkom ožujka Veleposlanstvo Japana održalo je Tjedan Japana u 
Zagrebu. Tjedan Japana je niz događanja koja predstavljaju japansku kulturu s ciljem da ju 
iskusi što veći broj stanovnika Hrvatske. 

  

 Tijekom 11 dana trajanja pridružili su nam se predavači i govornici iz Japana i Europe, kao 
i Hrvati koji su dobro upoznati s Japanom i japanskom kulturom, na čemu smo neizmjerno 
zahvalni, Zahvalni smo i hotelu Westin na njihovoj potpori i suradnji. Zahvaljujući svima koji 
su sudjelovali na Tjednu Japana zainteresirali smo velik broj Hrvata, omogućili smo im 
neposredan doticaj s japanskom kulturom i produbili smo njihovo razumijevanje Japana i 
kulture. Ovom prilikom iskreno zahvaljujem svima koji su doprinijeli realizaciji Tjedna 
Japana. 

  

 Kada jedna kultura susreće drugu, međusobno se potiču i dolazi do novog razvoja. Što je 
veća razlika u kulturama, to je poticaj veći. Nadam se da smo kroz ovaj Tjedan Japana 
produbili hrvatsko razumijevanje Japana i japanske kulture, i bit ću sretan ako je japanska 
kultura obogatila hrvatsku kulturu. 

  

 Zapravo, tijekom ovog Tjedna Japana održana su mnoga događanja vezana uz Japan koje 
su organizirale osobe izvan veleposlanstva. Ovdje posebno želim spomenuti misu koja je 
održana 11. ožujka u zagrebačkoj katedrali za žrtve velikog potresa i tsunamija u 
sjeveroistočnom Japanu. Ovu misu svake godine organizira Hrvatsko-japansko kulturno i 
gospodarsko društvo, a ove godine misi su, osim članova veleposlanstva i društva, nazočili i 
mnogi građani koji su doslovno napunili katedralu. 

  

 Nakon potresa i tsunamija djeca iz pogođenih područja pzvana su u Hrvatsku gdje su se 
družila s hrvatskom djecom. Prošlo je 7 godina od katastrofe ali u udaljenoj Hrvatskoj se i 
ovaj put uz sjećanja na žrtve održala misa za Japan. Zahvaljujući dobroti Hrvata i misi za 
žrtve Japan i Hrvatska se povezuju toplom i čvrsom vezom. 

  

http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/2018/kultura-2018-03-katedrala.html


 Na ovoj stranici redovno ćemo vas obavještavati o događanjima kojima ćemo kroz godinu 
obilježavati 25. obljetnicu diplomatskih odnosa Japana i Hrvatske. Sve Hrvatske koje 
interesira Japan, ali i Japance, pozivam da nam se pridruže u što većem broju. 

  

 Svi članovi veleposlanstva i dalje će, u suradnji sa svima Vama, raditi na daljnjem jačanju 
odnosa Japana i Hrvatske. 

1. travanj 2018. 
Keiji Takiguchi, 
izvanredni i opunomoćeni veleposlanik 
Japana u Republici Hrvatskoj 

 


