Zagreb, 17. travnja 2015.

Na Fakultetu kemijskog
kemijs kog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 21.
do 24
24 . travnja održat će se 24.
24 . hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
U organizaciji Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatskoga kemijskoga društva
(HKD) na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 21. do 24. travnja održat će
se 24. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera.
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.
U okviru Skupa održat će se, između ostaloga, gospodarski forum Znanost, gospodarstvo i društvena
odgovornost, 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.
Skup će svečano biti otvoren u utorak 21. travnja u 16 sati u dvorani Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (Marulićev trg 19). Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Znanstvenog i
Organizacijskog odbora prof. dr. sc. Tomislava Bolanče,
Bolanče očekuje se da će se sudionicima i gostima skupa
obratiti predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa prof. dr. sc. Srećko Tomac,
Tomac
predsjednica Hrvatskoga kemijskoga društva prof. dr. sc. Srđanka TomićTomić-Pisarović,
Pisarović rektor Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras,
Boras te u ime predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
akademik
aka demik Vitomir Šunjić.
Šunjić.
U nastavku programa, u 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 Šimpraga,
Šimpraga ravnatelj Instituta Ruđer
Bošković dr. sc. Tome Antičić,
Antičić dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Bruno Zelić,
Zelić član Uprave INA-e Davor Mayer i predstojnik Pliva Tapi R&D prof. dr. sc. Ernest
Meštrović.
Meštrović Moderator diskusije bit će prof. dr. sc. Tomislav Bolanča.
Bolanča
Poznata je činjenica da se znanost, gospodarstvo i društveni interes ne mogu sagledavati odvojeno. Dok
znanost teži razvoju multidisciplinarnosti i novih zanimanja, gospodarstvo stvaranju visoke razine
inovativnosti i novih proizvoda, društvo u cjelini zanima jačanje ekonomije, povećano zapošljavanje i rast
životnoga standarda. No, cilj ovoga foruma nije postavljanje generalnih smjernica i promišljanje nečega što bi
se moglo ili trebalo napraviti, nego davanje informacija o naporima koji se upravo sada čine i koji će se
nastaviti činiti u bliskoj budućnosti, o postojećim iskustvima, te realnom planu za sutra, što uključuje sve
oblike suradnje od institucionalnih do spin – off tvrtki.
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Očekuje se da će na 24. hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera sudjelovati velik broj uglednih
međunarodnih i domaćih znanstvenika i stručnjaka, više od 150 učitelja i nastavnika kemije,
gospodarstvenici i predstavnici industrije.
Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera održava se svake dvije godine u organizaciji Hrvatskoga
društva kemijskih inženjera i tehnologa te Hrvatskoga kemijskog društva.
Začeci Skupa vežu se uz 1952. godinu, kada je održan Sastanak kemičara FNRJ i I. Kongres za čistu i
primijenjenu kemiju NR Hrvatske. Počasni predsjednik tog Skupa bio je profesor Lavoslav Ružička, dobitnik
Nobelove nagrade za kemiju za 1939. godinu.
Skup se kontinuirano, svake dvije godine, u Zagrebu održava od 1969. godine, uz sudjelovanje inozemnih
stručnjaka i znanstvenika. Od svojih početaka, Skup je bio mjesto na kojem su se prikazivala znanstvena
postignuća ostvarena tijekom dvije godine na sveučilištima, javnim znanstvenim institutima i u industriji,
kako u Republici Hrvatskoj, tako i u vodećim znanstvenim institucijama u svijetu.
Detaljnije informacije o 24. hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera šaljem Vam u programu u
prilogu.
Dodatne informacije dostupne su i na mrežnoj stranici Skupa: http://www.24hskiki.hr/.

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