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Akademik Ivan Jurković, rektor Sveučilišta u Zagrebu od 1979. do 1982. i dugogodišnji profesor Rudarsko-

geološko-naftnog fakulteta, preminuo je u Zagrebu 30. prosinca 2014. u 98. godini života. 

Akademik Jurković rođen je 1917. u Ogulinu. Diplomirao je kemiju na zagrebačkom Tehničkom fakultetu 

1939., a geologiju 1943. na Filozofskom fakultetu. Doktorirao je 1956. godine na Tehničkom fakultetu, na 

kojem je bio asistent u Zavodu za mineralogiju, petrografiju i inženjersku geologiju. U zvanje redovitog 

profesora Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1964. Redoviti član HAZU bio je od 1969., a godine 2000. 

Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasno zvanje professor emeritus. 

Akademik Ivan Jurković rukovodio je vrijednim geološkim istraživanjima u više zemalja Afrike, Azije i 

Južne Amerike, a od 1965. do 1968. bio je i glavni geolog projekta Ujedinjenih naroda u Tunisu. Dobitnik je 

Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 2012. godine te brojnih nagrada i priznanja. 

Uz iznimnu znanstvenu karijeru u području mineralogije, geokemije, petrologije, rudnih ležišta i 

metalogenije i dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jurković obnašao je brojne odgovorne 

dužnosti u znanosti i obrazovanju: između ostaloga bio je član Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske za 

znanost, tehnologiju i informatiku (1968. - 1971.), predsjednik Savjeta za znanstveni rad (1971. - 1978.), 

predsjednik Republičkog savjeta za obrazovanje, znanost i kulturu (1978. - 1982.) i predsjednik Skupštine 

Sveučilišta u Zagrebu (1982. - 1984.). 

Kao predsjednik Odbora za izgradnju četiriju kapitalnih objekata kulture Hrvatske koji je djelovao pri 

Saboru SR Hrvatske, akademik Jurković položio je s akademikom Mohorovičićem kamen temeljac za novu 

zgradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a potaknuo je i ideju za izgradnju Sveučilišnog 

računskog centra (SRCE) za potrebe znanosti, nastave i kulture na Sveučilištu u Zagrebu i ostalim 

znanstvenim i kulturnim institucijama. 

Prema izričitoj želji akademika Ivana Jurkovića, njegov posljednji ispraćaj održan je danas u krugu obitelji na 

Krematoriju u Zagrebu. 
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