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OOOOrganizacijomrganizacijomrganizacijomrganizacijom    26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera obilježava 26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera obilježava 26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera obilježava 26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera obilježava se se se se 
50 godina 50 godina 50 godina 50 godina okupljanja stručnjaka u okupljanja stručnjaka u okupljanja stručnjaka u okupljanja stručnjaka u ttttom područjuom područjuom područjuom području    

 

U organizaciji U organizaciji U organizaciji U organizaciji Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskoga kemijskoga društva u Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskoga kemijskoga društva u Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskoga kemijskoga društva u Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskoga kemijskoga društva u 

Šibeniku će se od 9. do 12. travŠibeniku će se od 9. do 12. travŠibeniku će se od 9. do 12. travŠibeniku će se od 9. do 12. travnja 2019. održanja 2019. održanja 2019. održanja 2019. održavavavavatitititi    26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera. . . .     

Tijekom Tijekom Tijekom Tijekom sssskupa bit će održan i 4. simpozij „Vladimir Prelog“kupa bit će održan i 4. simpozij „Vladimir Prelog“kupa bit će održan i 4. simpozij „Vladimir Prelog“kupa bit će održan i 4. simpozij „Vladimir Prelog“    te Stručni skup učitelja i nastavnika kemije te Stručni skup učitelja i nastavnika kemije te Stručni skup učitelja i nastavnika kemije te Stručni skup učitelja i nastavnika kemije 

u okviru nastavne sekcije Hrvatskoga kemijskoga društva i Agencije za odgoj i obrazovanjeu okviru nastavne sekcije Hrvatskoga kemijskoga društva i Agencije za odgoj i obrazovanjeu okviru nastavne sekcije Hrvatskoga kemijskoga društva i Agencije za odgoj i obrazovanjeu okviru nastavne sekcije Hrvatskoga kemijskoga društva i Agencije za odgoj i obrazovanje. . . .     

Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera tradicionalno se održava svake dvije godine još od 1969. 

Organizacijom ovogodišnjega, sada već tradicionalnoga binarnoga okupljanja domaćih i međunarodnih 

stručnjaka u tom području, obilježava se 50 godina od kada je pokrenuta ta inicijativa (1969.). 

26. hrvatskih skup kemičara i kemijskih inženjera svečano će biti otvoren u ut26. hrvatskih skup kemičara i kemijskih inženjera svečano će biti otvoren u ut26. hrvatskih skup kemičara i kemijskih inženjera svečano će biti otvoren u ut26. hrvatskih skup kemičara i kemijskih inženjera svečano će biti otvoren u utorak 9. travnja u 17 sati u orak 9. travnja u 17 sati u orak 9. travnja u 17 sati u orak 9. travnja u 17 sati u 

Amadria parku (Solaris) u Šibeniku, u Dvorani Šibenik III. Amadria parku (Solaris) u Šibeniku, u Dvorani Šibenik III. Amadria parku (Solaris) u Šibeniku, u Dvorani Šibenik III. Amadria parku (Solaris) u Šibeniku, u Dvorani Šibenik III.     

Na tom ćeNa tom ćeNa tom ćeNa tom će    sssskupkupkupkupuuuu    zzzznanstvenici i stručnjaci sa sveučilišta, nanstvenici i stručnjaci sa sveučilišta, nanstvenici i stručnjaci sa sveučilišta, nanstvenici i stručnjaci sa sveučilišta, ssss    istraživačkih instituta, istraživačkih instituta, istraživačkih instituta, istraživačkih instituta, iz iz iz iz škola i industriješkola i industriješkola i industriješkola i industrije    iz iz iz iz 

20 zemalja održat20 zemalja održat20 zemalja održat20 zemalja održatiiii    šest plenarnih, 16 pozvanih šest plenarnih, 16 pozvanih šest plenarnih, 16 pozvanih šest plenarnih, 16 pozvanih iiii    28 sekcijskih predavanja, uz 176 posterskih priopćenja.28 sekcijskih predavanja, uz 176 posterskih priopćenja.28 sekcijskih predavanja, uz 176 posterskih priopćenja.28 sekcijskih predavanja, uz 176 posterskih priopćenja. 

Podijeljeni u pet sekcija (Kemija, Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo, Materijali, Zaštita okoliša, 

Obrazovanje), stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva izmijenit će tijekom četiri dana svoja iskustva, predstaviti 

najnovija dostignuća te proširiti nova znanja, ideje i tehnologije u službi inženjerstva i razvoja gospodarstva.  

Ovogodišnji se Skup kemičara i kemijskih inženjera održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice 

Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, 

Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatske gospodarske 

komore, Hrvatskoga inženjerskoga saveza, Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Zagrebu, Šibensko-kninske 

županije, Grada Šibenika i Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju. Skup su također poduprle 

mnoge institucije i tvrtke. 

Uz obilježavanje 50. jubileja svojega postojanja, 26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera održava se u 

u godini obilježavanja 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu i 100. obljetnice djelovanja njegova Fakulteta 

kemijskoga inženjerstva i tehnologije. 

Tijekom 50 godina organizacije, na redovitim okupljanjima stručnjaka u području kemije i kemijskoga 

inženjerstva, sudjelovali su dobitnici Nobelovih nagrada te brojni domaći i međunarodni stručnjaci. Dodatni 

doprinos znanstvenoj kvaliteti toga skupa redovito su davali i ugledni hrvatski znanstvenici koji su ostvarili 

uspješne karijere u inozemstvu te su aktivno sudjelovali u promicanju ugleda hrvatske znanosti u svijetu. 
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Glavni je nGlavni je nGlavni je nGlavni je naglasakaglasakaglasakaglasak    26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera    promicapromicapromicapromicanjenjenjenje    interdisciplinarnostiinterdisciplinarnostiinterdisciplinarnostiinterdisciplinarnosti    

iiii    primjenprimjenprimjenprimjeneeee    znanosti u razvoju naprednih materijala, zaštiti okoliša i razvoju održivih tehnologija. znanosti u razvoju naprednih materijala, zaštiti okoliša i razvoju održivih tehnologija. znanosti u razvoju naprednih materijala, zaštiti okoliša i razvoju održivih tehnologija. znanosti u razvoju naprednih materijala, zaštiti okoliša i razvoju održivih tehnologija. 

Također, cilj je cilj je cilj je cilj je upozoriti na postojeće stanje kemijske industrije i nupozoriti na postojeće stanje kemijske industrije i nupozoriti na postojeće stanje kemijske industrije i nupozoriti na postojeće stanje kemijske industrije i na uvjete koji su na uvjete koji su na uvjete koji su na uvjete koji su nužniužniužniužni    za snažniji za snažniji za snažniji za snažniji 

razvoj industrijske proizvodnjerazvoj industrijske proizvodnjerazvoj industrijske proizvodnjerazvoj industrijske proizvodnje, što je moguće postići djelovanjem na ključne čimbenike proizvodnosti i 

konkurentnosti povećanim ulaganjima u razvojna istraživanja i ljudski kapital te primjenom naprednih  

proizvodnih tehnologija.  

 

Detaljnije informacije o 26. hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera dostupne su u knjižici koju Vam 

šaljem u prilogu e-poruke te na službenoj mrežnoj stranici:  

https://www.hdki.hr/hdki/skupovi/hrvatski_skup_kemicara_i_kemijskih_inzenjera.  

 

Ljubazno Vas molim da se za daljnje informacije obratite predsjednici Znanstvenoga i organizacijskoga 

odbora Skupa prof. dr. sc. Aleksandri Sanderprof. dr. sc. Aleksandri Sanderprof. dr. sc. Aleksandri Sanderprof. dr. sc. Aleksandri Sander s Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu (mob. 091 128 1999, e-adresa: asander@fkit.hr) ili kolegici Marini Jurković JukićMarini Jurković JukićMarini Jurković JukićMarini Jurković Jukić zaduženoj za 

potporu medijima (e-adresa: marinajurkovicjukic@gmail.com).  

 

Unaprijed Vam zahvaljujem što ćete javnost izvijestiti o održavanju 26. hrvatskoga skupa kemičara i 

kemijskih inženjera te o ovoj važnoj obljetnici. 

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


