
 Novogodišnja čestitka. 
  
 Sretna vam nova godina! Na početku 2019. želim vam uputiti novogodišnje pozdrave. 
  
 Prošle godine obilježavali smo 25. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa između Japana 
i Hrvatske, te je veleposlanstvo tijekom cijele godine organiziralo ili podržalo velik broj 
događanja i projekata. 
  
 U zapisima sa svojih putovanja, Marko Polo spominje Japan kao Zemlju zlata pa smo se u 
organizaciji prošlogodišnjih događanja vodili idejom da hrvatskim građanima iznova otkrijemo 
Japan kao zemlju zlatne kulture, društva i gospodarstva. Uz samu temu Zemlje zlata, povodom 
25. obljetnice diplomatskih odnosa izradili smo i banner s logotipom koji se temelji na staroj 
tradiciji hrvatskog licitara, u kojem se uvijek zrcale oni koji u njega gledaju - tako se i Japan 
zrcali u hrvatskim srcima. 
  
 Prilikom pripremanja spomenutih događanja, veliku podršku smo dobili od mnogih 
stanovnika Hrvatske koji iskreno vole Japan, ali i od velikog broja Japanaca koji su nas ovdje 
posjetili. Zato ovdje želim izraziti svoju iskrenu zahvalnost svima koji su nam se pridružili i 
podržali nas u mnogobrojnim prilikama tijekom prošle godine. Svima puno hvala! 
  
 Zahvaljujući trudu svih uključenih, vjerujem da smo stanovnicima Hrvatske približili 
japansku kulturu u kojoj su mogli uživati i radovati se. A Facebook stranicu na kojoj redovno 
objavljujemo obavijesti o našim događanjima trenutno prati više od 4000 ljudi, što je dvostruko 
više nego li prije godinu dana. Stoga još jednom zahvaljujem svima na velikom zanimanju za 
Japan i japansku kulturu. To mi daje odgovornost da i dalje nastavimo ispunjavati vaša 
očekivanja. 
  
 Iako je godina obilježavanja 25. obljetnice diplomatskih odnosa kalendarski završila, s 
obilježavanjem obljetnice kao „epilogom“ ćemo nastaviti do kraja veljače, obzirom da će se 
tada navršiti 12 mjeseci od stvarne uspostave odnosa dviju zemalja. Zato i dalje ljubazno 
molim vašu podršku. 
  
 U svibnju ove godine svojem kraju doći će vladavina našeg sadašnjeg cara. No usprkos 
njenom završetku, osoblje veleposlanstva će i dalje marljivo raditi na jačanju odnosa Japana i 
Hrvatske, a sve vas pozivam da nas podršite u našem radu. 
  
1. siječnja 2019. 
Keiji Takiguchi, 
izvanredni i opunomoćeni veleposlanik 
Japana u Republici Hrvatskoj 
  

 


