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Zagreb, 21. travnja 2015.  
 
 

Danas se otvara Danas se otvara Danas se otvara Danas se otvara 24242424. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera    

    
NNNNa Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebua Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebua Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebua Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu    danas u 16 sadanas u 16 sadanas u 16 sadanas u 16 sati ti ti ti svečanosvečanosvečanosvečano    ćećećeće    

biti otvoren biti otvoren biti otvoren biti otvoren 24. hrvatski skup 24. hrvatski skup 24. hrvatski skup 24. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera.kemičara i kemijskih inženjera.kemičara i kemijskih inženjera.kemičara i kemijskih inženjera.    

Skup organiziraju Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatsko kemijsko društvo 

(HKD), a održavat će se od 21. do 24. travnja. 

Cilj Skupa je pružiti mogućnost razgovora i promotivnog foruma za znanstvenike, inženjere, privrednike i 

sve vrste stručnjaka koji djeluju u polju kemije i kemijskog inženjerstva, znanosti o materijalima i 

ekoinženjerstva te u području obrazovanja, istraživanja, proizvodnje i trgovine.  

Skup će svečano biti otvoren danas u 16 satiSkup će svečano biti otvoren danas u 16 satiSkup će svečano biti otvoren danas u 16 satiSkup će svečano biti otvoren danas u 16 sati    u dvorani Fakulteta kemijskog inžeu dvorani Fakulteta kemijskog inžeu dvorani Fakulteta kemijskog inžeu dvorani Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije njerstva i tehnologije njerstva i tehnologije njerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu (Marulićev trg 19). Sveučilišta u Zagrebu (Marulićev trg 19). Sveučilišta u Zagrebu (Marulićev trg 19). Sveučilišta u Zagrebu (Marulićev trg 19). Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Znanstvenog i 

Organizacijskog odbora prof. dr. sc. Tomislava Bolančeprof. dr. sc. Tomislava Bolančeprof. dr. sc. Tomislava Bolančeprof. dr. sc. Tomislava Bolanče, očekuje se da će se sudionicima i gostima skupa 

obratiti predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa prof. dr. sc. Srećko Tomacprof. dr. sc. Srećko Tomacprof. dr. sc. Srećko Tomacprof. dr. sc. Srećko Tomac, 

predsjednica Hrvatskoga kemijskoga društva prof. dr. sc. Srđanka Tomićprof. dr. sc. Srđanka Tomićprof. dr. sc. Srđanka Tomićprof. dr. sc. Srđanka Tomić----PisarovićPisarovićPisarovićPisarović, prorektor Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga te u ime predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

akademik Vitomir Šunjić.akademik Vitomir Šunjić.akademik Vitomir Šunjić.akademik Vitomir Šunjić.     

U nastavku programa, u 16.30 sati, održat će se gospodarski forumu 16.30 sati, održat će se gospodarski forumu 16.30 sati, održat će se gospodarski forumu 16.30 sati, održat će se gospodarski forum na kojem će sudjelovati eminentni 

stručnjaci iz područja znanosti, gospodarstva i društvenoga života: prorektor za inovacije, transfer 

tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, ravnatelj Instituta Ruđer 

Bošković dr. sc. Tome Antičićdr. sc. Tome Antičićdr. sc. Tome Antičićdr. sc. Tome Antičić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelić, član Uprave INA-e DaDaDaDavor Mayervor Mayervor Mayervor Mayer i predstojnik Pliva Tapi R&D prof. dr. sc. Ernest prof. dr. sc. Ernest prof. dr. sc. Ernest prof. dr. sc. Ernest 

MeštrovićMeštrovićMeštrovićMeštrović. Moderator diskusije bit će prof. dr. sc. Tomislav Bolančaprof. dr. sc. Tomislav Bolančaprof. dr. sc. Tomislav Bolančaprof. dr. sc. Tomislav Bolanča.  

Podsjetimo, u okviru 24. hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera održat će se, između ostaloga, mini 

simpozij "Vladimir Prelog“, stručni skup učitelja i nastavnika kemije u okviru nastavne sekcije Hrvatskoga 

kemijskoga društva i Agencije za odgoj i obrazovanje, znanstveni skup i izložba kemijskog, industrijskog i 

laboratorijskog pribora i instrumentacije, računalne opreme i programske podrške te literature. 

Detaljnije informacije o 24. hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera dobili ste prethodno mailom. 

Više informacija o Skupu dostupno je na mrežnoj stranci: http://www.24hskiki.hr/. 

 
S poštovanjem, 
 
mr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 
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