
 
 

 
 

 
 

TRIBINA 
Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske 

 
 

Poziv 

 

 „Inovacije i transfer kreativnosti u kulturi, umjetnosti i umjetničkom obrazovanju“ 
 

9. lipnja 2022. u 13.00 sati 

Dvorana B. Bersa, Muzička akademija 

Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb 

 

  

 

Polazište 

 

Sveučilište u Zagrebu prepoznaje obrazovanje, znanost, inovacije i transfer znanja i tehnologije kao razvojne 

prioritete koji jedini Hrvatskoj mogu donijeti dugoročni ekonomski napredak i društvenu stabilnost. Pri tome 

sve ove pojmove razumije široko te posebno pojam inovacija proširuje na kreativne, kulturne i umjetničke 

tvorevine a transfer znanja i tehnologije primjenjuje i na društveno, humanističko i umjetničko područje. 

Sveučilište u Zagrebu nastoji doprinositi tome da Hrvatska postane otvoreno, mobilno, inovativno i 

kreativno društvo u kojem su cjeloživotno učenje, znanost, kultura, umjetnost, inovacije i kreativnost 

prioritetan javni interes. 

  

Hrvatska treba stvoriti okružje koje omogućuje i potiče interakcijske i transferne mehanizme suradnje u 

znanosti i tehnologiji, kulturi i umjetnosti, između istraživačke zajednice, inovativnoga, kreativnoga 

gospodarstva i društvene djelatnosti. 

 

Našom tribinom želimo predstaviti potencijal sastavnica umjetničkog i kulturnog područja Sveučilišta u 

Zagrebu - naših umjetničkih akademija. Želimo pridonijeti planu da Sveučilište svojim kreativnim i 

inovativnim proizvodima u području kulture i umjetnosti ojača suradnju s realnim sektorom, da potiče 

poduzetničke djelatnosti svojih studenata u području kulture i umjetnosti kao i druga kreativna i inovativna 

te umjetnička studentska djelovanja. Želja nam je potaknuti i druge zainteresirane da se uključe u partnerski 

odnos sa Sveučilištem te da iskoriste naš potencijal za svoj razvoj. Prigoda je da se na ovom skupu raspravi i 

o poboljšanju modela tih oblika suradnje, stoga Vas pozivamo da nam se pridružite na još jednoj u nizu 

naših rasprava. 

 

 

S poštovanjem, 

 

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga 

prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 



                                                                PROGRAM 

 

Voditeljica tribine: izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković 

 

13.00 – 13.15 

Pozdravna riječ 

• prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu  

• akademkinja Vida Demarin, HAZU  

• dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija  

13.15 – 14.15 

Izlaganja 

 

• Misija i vizija zajedničkih projekata umjetničkog područja 

            prof. art. Igor Lešnik, dekan 

Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija 

 

• Videoigre i kreativne industrije 

izv. prof. art. Davor Švaić, dekan 

Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramskih umjetnosti  

 

• Doktorski studij i umjetničko istraživanje 

prof. art. Tomislav Buntak, dekan 

Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti  

 

• Mjere razvoja kreativnih i kulturnih industrija u Republici 

Hrvatskoj 

Krešimir Partl, državni tajnik 

Ministarstvo kulutre i medija Republike Hrvatske 

 

14.15 – 15.00 Rasprava 

 

 

Organizacijski odbor: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik, akademik Leo Budin, akademik Marin 

Hraste, Vesna Rožić 

 

Savjet Tribine: 

prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 

akademkinja Vida Demarin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 

 

Suorganizator: Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu 

 

Partner: Hrvatska zajednica inovatora 


