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UVODNIK

Poštovane kolegice i kolege, dragi alumni,
zadovoljstvo mi je predstaviti vam 30. broj Glasnika, u
kojemu donosimo pregršt informacija o alumni aktivnostima i ostalim novostima s našega Sveučilišta, a s
osobitim ponosom predstavljamo jubilarce – tridesetogodišnjake. Udruga AMCA-Paris, AMACIZ i Akademski zbor „Vladimir Prelog“ ovogodišnji su slavljenici.
Prethodni, 29. broj Glasnika bio je tiskan i na engleskome jeziku te nam je želja i namjera ovaj broj, i sljedeće
brojeve, objavljivati na engleskome, francuskom ili kojem drugom svjetskom jeziku. To bi svima zainteresira-

nima omogućilo kvalitetan pregled aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu i njegovih alumna.
Održana je Izborna skupština Saveza ALUMNI
UNIZG, tako da je Predsjedništvo počelo djelovati u
promijenjenom sastavu. Koristim priliku zahvaliti
dosadašnjim članovima Predsjedništva i zaželjeti dobrodošlicu novim članovima. Pojedinosti o Skupštini
i članovima predsjedništva možete pročitati u ovome
broju Glasnika. Usto, uobičajeno donosimo zanimljivosti o radu naših ostalih alumni društava i udruga.
Nakon 60 godina okupili su se bivši studenti Kemijskotehnološkog odjela, danas FKIT-a, te u Glasniku prenosimo dobre vibracije toga susreta. U rubrici Istaknuti
alumni predstavljamo kolegu Bartola Šimunića. Osvrnuli smo se i na Svjetski dan učitelja i Dan Učiteljskoga
fakulteta.
U rubrici In memoriam sjećamo se uloge i značenja
dvaju velikih znanstvenika, akademika Nenada Trinajstića i akademika Vladimira Bermanca.
Na kraju vam donosimo pregled vijesti sa Sveučilišta,
počevši od obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu
do ostalih značajnih vijesti iz svakodnevnoga rada
Sveučilišta u Zagrebu.
S nadom da ćete u Glasniku pronaći zanimljivo štivo ili
informaciju, želim vam sve dobro i do skora!
Vaš Mario
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Blagoslovljen Božić i sretna nova godina
Merry Christmas and a Happy New Year
Sveučilište u
Zagrebu
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RAZGOVOR S REKTOROM

Sveučilište u Zagrebu stožerna je institucija hrvatskoga društva

U 353 godine neprekinuta djelovanja, Sveučilište u
Zagrebu je bilo i ostalo stožerna hrvatska nacionalna
institucija u području visokoga obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti, transfera tehnologije, znanja
i društvenih djelatnosti. Ustrojeno kao javno „univerzalno“ sveučilište koje sveobuhvatno pokriva širok raspon znanstvenih i umjetničkih područja, istraživanja
i nastave, prepoznatljivo je u ulozi čuvanja tradicije
humboldtskoga sveučilišta. O poziciji Zagrebačkog
sveučilišta u hrvatskim i svjetskim okvirima, o izazovima s kojima se Sveučilište suočava te na koji način
zadržati mlade i obrazovane ljude u Hrvatskoj razgovarali smo s rektorom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Damirom Borasom.
Od 2014. godine rektor ste Sveučilišta u Zagrebu.
Kako biste danas, nakon skoro dva mandata, ocijenili Vaš rad i poziciju Zagrebačkog sveučilišta u
hrvatskim i svjetskim okvirima?
O važnosti Sveučilišta u Zagrebu najbolje govore
podaci Državnoga zavoda za statistiku iz posljednjeg izvješća za 2019. godinu. Naime, od 33 704
studenta koji su završili sveučilišni ili stručni studij na svim javnim i privatnim visokim učilištima
u Hrvatskoj, njih je 12 440 ili 36.9% bilo sa Sveučilišta u Zagrebu. Od 680 doktoranada koji su stekli doktorat znanosti, njih je 476 ili 70% ostvarilo
to na Sveučilištu u Zagrebu. Od 8 227 nastavnika
i suradnika u nastavi zaposlenih prema ekvivalentu punoga radnoga vremena na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini
2019./2020., njih je 5 571 ili 67.7% bilo sa Sveučilišta
u Zagrebu. Uz te podatke, naglasio bih da čak dvije
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trećine akademskog osoblja na Sveučilištu u Zagrebu imaju doktorat znanosti. Ti podaci jasno govore
o vrijednosti i veličini i važnosti Sveučilišta u Zagrebu u hrvatskomu obrazovanju i visokoškolskomu sustavu. Među hrvatskim sveučilištima, a prema najnovijim rang-listama, Sveučilište u Zagrebu
danas prednjači na Šangajskoj listi (ARWU – Academic Ranking of World Universities), QS svjetskoj
listi sveučilišta (QS World Universities Ranking),
rang-listi Centra za rangiranje sveučilišta u svijetu
(CWUR – Center for World University Rankings),
Leidenskoj listi (CTWS), listi Scimago i na ranglisti
Webometrics svjetskih sveučilišta, dok je na listi Times Higher Education izjednačeno sa Sveučilištem
u Splitu. Među visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu prvo je po
ukupnom broju objavljenih znanstvenih radova
navedenima u svjetskim bazama podataka, te prvo
po ukupnom broju znanstvenih radova u renomiranim časopisima Nature i Science u posljednjih
pet godina. Prema servisu Google Patenti, po broju
prijavljenih patenata u posljednjih 10 godina Sveučilište u Zagrebu prvo je među akademskim ustanovama u Hrvatskoj i približno jednako uspješno
kao Institut Ruđer Bošković. Međutim, po broju
osvojenih nagrada na međunarodnim i domaćim
sajmovima inovacija, Sveučilište u Zagrebu najuspješnija je institucija u Hrvatskoj. U posljednjih
sedam godina inovativni projekti petnaest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osvojili su čak 220
nagrada. Zato je 2021. godina proglašena Godinom
inovacija na Sveučilištu u Zagrebu. Naše je Sveuči-
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razgovor s rektorom
lište ne samo izvor i generator stručnjaka za potrebe gospodarstva, istraživanja i razvoja u Republici
Hrvatskoj, nego i baza eksperata za suočavanje s
izvanrednim situacijama, poput potresa u Zagrebu i Banovini ili pandemije uzrokovane virusom
SARS-CoV-2.
Želio bih naglasiti da su opstojnost i razvoj Sveučilišta prvenstveno zasluga njegovih nastavnika i
istraživača, kao i svih drugih zaposlenika. Zalagao
sam se za što veću autonomiju uprava fakulteta i
umjetničkih akademija, pa posebno ističem njihovo uspješno vođenje sastavnica Sveučilišta od
mojeg dolaska na ovu funkciju do danas. Zahvalan
sam i svim svojim prorektorima i stručnim službama Rektorata, kao i sveučilišnim tijelima poput
vijeća područja, te brojnim odborima i povjerenstvima. Iako sam došavši na funkciju rektora naišao na određene probleme, moram naglasiti da je
u ustrojstvu i stanju na Sveučilištu bio vidljiv velik
trud i uspješan rad svih prethodnih rektora.
Tijekom dvaju mandata uspješno sam surađivao s
gotovo svim ministrima znanosti i obrazovanja, a
naglasio bih i odličnu suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, posebno s njezinim bivšim predsjednikom akademikom Zvonkom Kusićem.
Nažalost, kao institucija, zajedno s nekim drugim sveučilištima u Hrvatskoj, nismo uvijek imali primjerenu podršku državnih tijela. Podsjećam
da smo se uspješno odupirali usvajanju zakona o
znanosti i visokom obrazovanju kojim bi se smanjila autonomija sveučilišta i financiranje sveučilišnih djelatnosti. Također, zajedno s nekim drugim sveučilištima, nismo prihvatili za Sveučilište
nepovoljne programske ugovore koji su, između
ostaloga, mogli dovesti do financijske krize na nekim našim sastavnicama. Zalagali smo se za veće
financiranje istraživanja i razvoja, što je nakon tri
godine stagnacije na oko 0.86% BDP-a, u 2018. povećano na 0.97% BDP-a, a u 2019. godini na 1.11%
BDP-a, ali još uvijek daleko nedovoljno u odnosu
na europski prosjek od 2.11% BDP-a u 2019. godini.
Kao da se ne čuju dobro riječi koje je izgovorio guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić prije
četiri godine: „Hrvatska je jedna od zemalja s najmanjim ulaganjima u istraživanje i razvoj te najslabijim inovacijskim sustavom, što uvelike utječe
na konkurentnost. Najvažnija su, dakle, ulaganja u
ljudski kapital te u istraživanja i razvoj.“ Nažalost,
na rad sveučilišta utječu i nedostaci i nelogičnosti
novoga Kolektivnog ugovora za znanost i visoko
obrazovanje, koji treba poboljšati i koji je potpisan
a da ni Rektorski zbor ni Sveučilište u Zagrebu nisu
promatrani kao relevantna strana za savjetovanje.
Očito je da je Sveučilište, kao i društvo pred velikim izazovima. Jesu li ti izazovi u posljednjih stotinu godina za Sveučilište bili ikada veći?
Podsjetimo se da je prije 102 godine tada „Hrvatsko sveučilište u Zagrebu“, naredbom bana prei2

menovano u „Sveučilište Kraljevstva Srba, Hrvata
i Slovenaca“, a prije 92 godine u „Sveučilište Kraljevine Jugoslavije“. Godine 1926. u Hrvatskoj se
uvodi srbijanski zakon o univerzitetu, koji donosi
određena poboljšanja, nakon čega su slijedile brojne promjene pravnoga statusa Sveučilišta i njegovih tijela, uključujući ukidanje pravne osobnosti
fakulteta koje je trajalo sve do 1940. godine odnosno do stvaranja Banovine Hrvatske, kada je izgubljen i dio autonomije jer su izbori rektora i dekana
trebali potvrdu hrvatskoga bana. Za vrijeme obaju
svjetskih ratova i tijekom Hrvatskoga proljeća 1971.
godine, Sveučilište u Zagrebu također je bilo pred
velikim izazovima, ali najvećim kušnjama za Sveučilište u Zagrebu u posljednjih sto godina smatram posljedice potresa od 22. ožujka 2020. godine,
te prilagodbu nastave uvjetima pandemije bolesti
COVID-19, u Hrvatskoj službeno proglašene tek
desetak dana prije potresa. I tada je Sveučilište u
Zagrebu pokazalo da se može uspješno suočiti s tim
kušnjama, i da je nezamjenljiv oslonac hrvatskomu
društvu i hrvatskoj državi. I ostat će njihova uzdanica i ubuduće. Za vrijeme pandemije veliku društvenu odgovornost i ulogu pokazali su zaposlenici,
znanstvenici i studenti Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. U saniranju posljedica potresa nezamjenljiv
je i dragocjen bio udio stručnjaka s Građevinskoga, Geodetskoga i Arhitektonskoga fakulteta. Cijelo
je Sveučilište u Zagrebu, u vrijeme pandemijskih
ograničenja uspješno prešlo na kombiniranu i nastavu na daljinu bez znatnijih posljedica na obrazovne procese. Gledajući u blisku budućnost, pred
nama su moguće društvene, ekonomske i tehnološke promjene. U gospodarskim će tranzicijama
dragocjena biti potpora stručnjaka s Ekonomskoga
fakulteta. U tehnološkom prilagođavanju i razvoju
vezanom uz Industriju 4.0 odnosno četvrtu industrijsku revoluciju u akademskoj će i društvenoj
zajednici prednjačiti Fakultet strojarstva i brodogradnje i Fakultet elektrotehnike i računarstva. Rješavanje sve većih izazova u području tehnologije
prometa i transporta sustavna je zadaća Fakulteta
prometnih znanosti. Očekuju nas moguća poskupljenja hrane i potreba za povećanjem vlastite proizvodnje gdje će svoju društvenu ulogu potvrditi
Agronomski, Šumarski, Veterinarski i Prehrambenobiotehnološki fakultet. Cjepiva i antiviralni lijekovi
pokazali su se u vrijeme pandemije kao moguća
rješenja za zdravstvenu krizu, u čemu vidim ulogu
Medicinskoga, Stomatološkoga te Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta. Temeljna znanost zadržat će i
ubuduće veliku važnost za gospodarski razvoj, pa
obrazovanje stručnjaka iz STEM područja ostaje
društveni prioritet, u čemu očekujem velik doprinos svih fakulteta tehničkoga, biotehničkoga i prirodoslovnoga područja. Geostrateški, nesigurnost
u svijetu postupno se povećava te je za osnaživanje
obrambene sposobnosti Republike Hrvatske bio
važan doprinos Vojnih studija koje izvodimo u suradnji brojnih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i
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Hrvatskoga vojnoga učilišta „Dr. Franjo Tuđman“,
a u budućnosti u suradnji s novim Sveučilištem
obrane i sigurnosti. Svi smo svjesni da je očuvanje
hrvatske kulture i identiteta i hrvatskoga jezika
jedna od važnih i danas sve važnijih zadaća Sveučilišta u Zagrebu. I to ne samo u Hrvatskoj nego
i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji te stoga ne
treba zaboraviti trajnu ulogu naših fakulteta, Filozofskoga i Učiteljskog i naročito umjetničkih akademija, a jednako tako i Fakulteta hrvatskih studija koji smo uspješno podigli s razine sveučilišnoga
odjela na razinu fakulteta. Sveučilište u Zagrebu i
sve njegove sastavnice i dalje će djelovati u skladu s
društvenim interesima i potrebama gdje god i kad
god se one pojave.
Što još stoji pred sadašnjom upravom Sveučilišta,
ali i pred budućim rektorom i upravom koji će preuzeti dužnost za godinu dana?
Prije svega, zaštita Sveučilišta u Zagrebu kao institucije, njegovih sastavnica, djelatnosti i zaposlenika imajući u vidu zakonodavne okvire, financiranje istraživanja i razvoja, programske ugovore,
europske projekte i druge relevantne dokumente.
Također, zaštita interesa naših studenata i briga
za njih u obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom
pogledu, pretpostavljajući da će se pandemijski
uvjeti u ciklusima i nadalje ponavljati, odnosno
poboljšavati i pogoršavati, moguće i u sljedeće dvije-tri godine. Trajan nam je cilj i nadalje vrhunsko
obrazovanje, na što ukazuju stalno visoke prosječne ocjene naših nastavnika i suradnika u nastavi.
I, naravno, još bolja znanost unatoč i usprkos nestalnom i nedovoljnom financiranju. Pred nama
je i važan posao obnove sveučilišnih zgrada i infrastrukture oštećenih potresom. Očekujemo i veće
mogućnosti za korištenje sredstava iz europskih
fondova za izgradnju novih zgrada i dogradnju
prostora sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, zastalih
na više od pet godina jer ti planovi nisu bili uključeni u Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.–2020., što smatram velikom strateškom
pogreškom.
Svjesni činjenice da mnogi mladi ljudi, posebice
vrhunski studenti, nakon završetka studija nastavljaju školovanje ili pronalaze zaposlenje u inozemstvu, na koji način zadržati te mlade, obrazovane
ljude u Hrvatskoj? (posebno obzirom na činjenicu
da je obrazovanje besplatno?)
Odljev mozgova jedan je od najozbiljnijih problema s kojima se Hrvatska danas suočava. Taj negativni trend izravna je posljedica loše gospodar-
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ske situacije, ali i marginalizacije znanosti te sve
manjih ulaganja u obrazovni sustav u Hrvatskoj.
Država za to mora stvoriti financijske preduvjete,
poboljšati ekonomske prilike, gospodarstvo, osigurati uvjete da mladi stručnjaci ostanu u domovini. Pritom dakako, puno više ulagati u znanost i
visoko obrazovanje.
U anglosaksonskim zemljama alumne se povezuje s donacijama i trajnoj povezanosti i promocijom sveučilišta na kojima su stekli obrazovanje.
Kako to funkcionira kod nas?
Volontiranje na profesionalnoj razini pokazuje
da je Sveučilište u Zagrebu i dalje stožerna hrvatska znanstvena, nastavna, društvena i kulturna
institucija koja nosi ovu našu domovinu. Alumni
Učiteljskoga fakulteta pokazali su u razdoblju
pandemije i razornih potresa da su iznimno organizirani. Trenutačni odaziv pokazali su i alumni
Građevinskoga fakulteta, statičari koji su od prvoga dana volontirali ustupajući svoje znanje, vrijeme te angažman. Neizostavni su naravno i alumni
Medicinskoga fakulteta koji od početka pomažu u
borbi s koronavirusom. I ovom prilikom pohvalio
bih entuzijazam naših stručnjaka i studenata volontera, koji su ne razmišljajući o sebi, jednostavno
željeli pomoći.
Koju biste poruku dali sadašnjim, a koju bivšim
studentima Sveučilišta u Zagrebu?
Cijelu akademsku zajednicu, sve studente i profesore očekuju veliki izazovi u danima i mjesecima
koji su pred nama. Sveučilište u Zagrebu tijekom
svoje 350-godišnje povijesti dijelilo je i dijeli sudbinu hrvatske države, hrvatskoga naroda i svih
njezinih stanovnika. Pred nama je vrijeme „življenja povijesti“, vrijeme u kojem ćemo svi zajedno,
bez iznimaka, morati pokazati snagu i izdržljivost,
promišljenost i prilagodljivost, strpljivost i upornost, posebice obzirnost i brižnost. Svima želim da
budu i ostanu zdravi, kao i da uspješno prevladaju
sve teškoće s kojima se budu susretali. I na kraju,
želim da naše Sveučilište u Zagrebu bude i dalje
uspješno i da se temelji na načelima humboldtskoga sveučilišta te da ostane istinska zajednica
nastavnika, istraživača, studenata i alumna te da
služi svima njima, gospodarstvu, svemu društvu i
prije svega našoj hrvatskoj domovini čuvajući sve
općeljudske i ustavne vrijednosti. Pozivam sve alumne da ne zaborave na svoje Sveučilište te da stvaraju čvrste veze s bivšim i sadašnjim studentima
Sveučilišta.
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SKUPŠTINA SAVEZA

Održana Izborna Skupština Saveza ALUMNI UNIZG
Na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u
četvrtak, 1. srpnja 2021. održana je Izborna skupština Saveza društava bivših studenata Sveučilišta
u Zagrebu – ALUMNI UNIZG na kojoj je izabran
predsjednik i članovi tijela Saveza za sljedeći četverogodišnji period. Na Skupštini je bilo prisutno
pedesetak alumna, većinom predsjednika i predstavnika alumni društava sa sastavnica Sveučilišta
u Zagrebu te dekani i prodekani pojedinih fakulteta. Svečani skup započeo je intoniranjem akademske himne Gaudeamus igitur, nakon čega se
okupljenima obratio predsjednik Predsjedništva
Saveza, prof. dr. sc. Mario Šafran, pozdravivši sve
okupljene uzvanike i alumne našega Sveučilišta.

Zajednička fotografija dijela sudionika Skupštine

Skupu se potom obratio domaćin, dekan Učiteljskoga fakulteta, prof. dr. sc. Siniša Opić, koji je u
svom govoru istaknuo važnost učiteljske struke
i prijenosa znanja djeci kao nečemu najvažnijem
što imamo u društvu. Osvrnuo se na neizmjernu
ulogu alumna, posebice u vremenima pandemije
i potresa, kada su i studenti i alumni Učiteljskoga
fakulteta pružili značajan doprinos i pomoć društvu. Zaključno je istaknuo da je ulaganje u odgoj i
obrazovanje najbolja investicija svakoga društva
te je zaželio puno uspjeha u daljnjem radu Saveza.
Okupljenima se potom obratio prof. dr. sc. Damir
Boras podsjetivši kako Sveučilište u Zagrebu zahvaljujući svojim znanstvenicima, studentima i
alumnima predstavlja i postiže značajan ugled na
domaćem i stranom tržištu. Istaknuo je da je cilj i
misija našega Sveučilišta stvarati odgovorne, tolerantne, visokoobrazovne građane širokih pogleda
te je zaželio svima okupljenima da u tom smjeru
i dalje djeluju. Zahvalio je prof. Šafranu na angažmanu nadajući se da će se dosadašnja odlična suradnja Sveučilišta i Saveza ALUMNI UNIZG i dalje
nastaviti.
Nakon pozdravnih govora započeo je službeni dio
sjednice te je predsjednik Saveza podnio Izvješće
o radu za razdoblje od 2017. do 2021. godine. Tom
je prilikom posebno zahvalio članovima tijela Saveza: Predsjedništva, Nadzornoga povjerenstva i
Časnoga suda u prethodnom četverogodišnjem
mandatu.
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Rektor Boras obraća se sudionicima Skupštine

U svom se Izvješću posebno osvrnuo na najistaknutije aktivnosti Saveza istaknuvši pritom održana predavanja Moja/naša alumni priča kroz koja
istaknuti alumni pričaju o svojim studentskim danima i o tome kakav su utjecaj Sveučilište/matični
fakultet ili akademija/kolege sa studija, imali na
razvoj njihovoga privatnog i profesionalnog života.
Cilj je predavanja privući što veći broj bivših studenata i ukazati na važnost povezanosti alumna sa
svojim Sveučilištem i obrnuto. Izvijestio je da je u
posljednje četiri godine tiskano pet brojeva Glasnika Saveza, a posljednji, 29. broj Glasnika - posvećen
potresu i pandemiji koronavirusa, preveden je i na
engleski jezik. Uspješno je nastavljen projekt dodjele e-adresa s alumni domenom te je tako trenutačno u bazi oko tisuću alumni alias adresa.

Mario Šafran podnosi Izvješće o radu

Nakon što je podnio izvještaj, predsjednik Saveza dodijelio je posebna priznanja Saveza alumni
udruzi i fakultetima koji su u pandemijskim vremenima pružili nemjerljiv doprinos i pomoć cijeloj društvenoj zajednici.
Posebna priznanja Saveza ALUMNI UNIZG dodijeljena su:
▪▪ Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
za istaknuti doprinos u organizaciji i koordinaciji volontera - nastavnika, studenata i alumna, pri
organizaciji nastave te različitim oblicima pomoći
odgojiteljima, učiteljima, djeci i učenicima tijekom pandemije COVID-19, osobito na područjima
pogođenima potresom.
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a na kojem su članovi Saveza razmijenili iskustva i
ideje u alumni djelovanju.

Dekan Opić preuzima priznanje za Učiteljski fakultet

▪▪ Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za
istaknuti doprinos u organizaciji i koordinaciji volontera - nastavnika, studenata i alumna, u svrhu
sprječavanja i suzbijanja pandemije COVID-19.

Novi članovi Predsjedništva
Sukladno članku 18. Statuta Saveza, Predsjedništvo ima ukupno devet članova, a sastavljeno je od
predsjednika Saveza, pet članova iz redova redovitih članova Saveza, jednoga predstavnika pridruženih članova Saveza kojega između sebe biraju
koordinatori izabrani na Skupštini, prorektora
Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje rektor te tajnika Saveza koji je zaposlenik Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, a potvrđuje ga Predsjedništvo na
konstituirajućoj sjednici. Koordinatori su za člana
Predsjedništva odabrali g. Krešimira Mustapića,
a rektor Boras potvrdio je dosadašnjega člana red.
prof. art. Mladena Janjanina.
U nastavku predstavljamo novoizabrane članove
Predsjedništva budući da su dosadašnji članovi već
predstavljeni u našem Glasniku br. 25 koji je dostupan na mrežnim stranicama Saveza unutar portala Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr).

Nada Čikeš preuzima priznanje za Medicinski fakultet

▪▪ Alumni udruzi AMCA Toronto i predsjedniku
Krešimiru Mustapiću za promicanje hrvatske kulture i alumni filozofije u Kanadi te organizaciju
prikupljanja donacija za Crveni križ kojima će se
građanima Republike Hrvatske pomoći sanirati
posljedice potresa.
Nakon svečanosti dodjele posebnih priznanja nazočni su članovi Skupštine pristupili glasanju za
predsjednika i članove tijela Saveza za mandatno
razdoblje od 2021. do 2025. godine. Tako je za predsjednika Saveza ponovno izabran prof. dr. sc. Mario
Šafran s Fakulteta prometnih znanosti, dosadašnji
predsjednik Saveza od 2017. do 2021. i dopredsjednik udruge AMAC-FSC. Za članove Predsjedništva
izabrani su: prof. dr. sc. Ivan Alajbeg (AMA SFZG),
prof. dr. sc. Ana Borovečki (AMAMUZ), doc. dr. sc.
Martina Kolar Billege (AMAC-UFZG), prof. dr. sc.
Mirela Leskovac (AMACIZ) i izv. prof. dr. sc. Ana
Matin (AMAC-Alumni FAZ). Za koordinatore pridruženih članova izabrani su Krešimir Mustapić
(AMCA Toronto) i Lamia Ruždić-Barbier (AMCAParis). Za članove Nadzornog povjerenstva izabrani su: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić (AMA SFZG), doc.
dr. sc. Vanja Jurišić (AMAC-Alumni FAZ) i prof.
dr. sc. Jelena Macan (AMACIZ), a u Časni sud: Stjepan Gotal (AMCA Toronto), Krunoslav Kovačević
(AMACIZ) i Marijan Špiljak (AMCA TTF).
Nakon Skupštine organiziran je domjenak koji je
osigurao Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu,
Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg
Ivan Alajbeg diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine gdje je
magistrirao i doktorirao te nastavio znanstvenonastavnu karijeru u području oralne medicine i
oralne onkologije. U zvanje redovitoga profesora
u trajnome zvanju izabran je 2021. godine. Član je
brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i
stručnih organizacija, a u nekima od njih obavljao
je ili obavlja i visoke dužnosti. Inicirao je osnivanje
Udruge bivših studenata Stomatološkog fakulteta 2013. godine te je iste godine izabran za prvoga
predsjednika udruge AMA SFZG koju ulogu je obnašao do 2019. godine. Od samih početaka aktivno sudjeluje u aktivnostima udruge kao što je npr.
okupljanje generacija dva puta godišnje, edukaciji mlađih kolega o važnosti i bliskosti s matičnim
Sveučilištem, poticanje suradnje s alumnima Stomatološkoga fakulteta radi organizacije studentske stručne prakse te je uz ostale alumni aktivnosti
član Uredništva Glasila Stomatološkog fakulteta
koje promiče alumni filozofiju. Redovito u ime
AMA SFZG sudjeluje u radu Skupštine te ostalim događanjima u organizaciji Saveza ALUMNI
UNIZG.
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skupština saveza
ka i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Od 2015.
do danas tajnica je Društva te koordinira aktivnosti svih njegovih sekcija, a posebno se istaknula
u uzornom načinu vođenju članstva. U jednom
mandatu bila je predsjednica Nadzornoga odbora
(od 2009. do 2013. godine), a u dva mandata (od
2013. do 2017. godine i od 2017. do 2021. godine)
predsjednica Časnoga suda Saveza društava bivših
studenta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Ana Borovečki
Ana Borovečki rođena je u Zagrebu gdje se školovala i 1998. godine diplomirala na Medicinskome
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskome
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 2000. godine
diplomirala filozofiju i komparativnu književnost pod mentorstvom prof. dr. sc. Andree Zlatar,
a 2004. godine magistrirala je na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu u Belgiji European Masters in
Bioethics. Doktorirala je 2007. na Sveučilištu Radboud u Nijmegenu u Nizozemskoj s naslovom disertacije Etička povjerenstva u Hrvatskoj. Specijalistica je kliničke farmakologije s toksikologijom od
2008. godine. Magistrica je javnoga zdravstva i radi
u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ kao
izvanredni profesor. Članica je alumni udruge Medicinskoga fakulteta AMAMUZ od 2017. godine, a
iste je godine na godišnjoj skupštini AMAMUZ-a
izabrana za tajnicu udruge koju dužnost i danas
obnaša. Aktivno sudjeluje u svim alumni aktivnostima udruge.

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Mirela Leskovac redovita je profesorica u trajnom
zvanju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu gdje radi u Zavodu
za inženjerstvo površina polimernih materijala.
Izvodi nastavu na preddiplomskim, diplomskim
i doktorskim studijima FKIT-a. Od 1995. godine
članica je prvoga alumni društva osnovanoga na
Sveučilištu u Zagrebu, Društva diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija
(AMACIZ) i otad se aktivno uključuje u rad društva. Od 2005. do 2009. bila je voditeljica Sekcije za
znanstveno-stručno usavršavanje pri toj udruzi
organiziravši pedesetak predavanja znanstveni6

Izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Ana Matin rođena je u Zagrebu gdje je 2003. godine diplomirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 2004. godine zaposlena
je kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorski je rad obranila 2012. na
Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Otad je napredovala do zvanja izvanredne profesorice 2020.
godine. Njezini znanstveni i stručni interesi obuhvaćaju područje tehnologije dorade i skladištenja
poljoprivrednih proizvoda, tehnologiju dorade i
skladištenja cvijeća, tehniku proizvodnje hrane za
životinje te područje obnovljivih izvora energije iz
biomase. Od 2016. do 2021. godine bila je članica
Predsjedništva i tajnica Udruge bivših studenata
i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu AMAC-Alumni FAZ (Almae matris Alumni
Croaticae – Facultas Agriculturae Zagrabiensis). Od
2017. do 2021. godine bila je članica Nadzornog povjerenstva Saveza ALUMNI UNIZG. 2021. godine
izabrana je za predsjednicu Udruge bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu - AMAC-Alumni FAZ.

Okrugli stol Revitalizacija rada alumni udruga na
Sveučilištu u Zagrebu
Nakon provedenih izbora za predsjednika i članove tijela Saveza, u okviru Skupštine održan je
okrugli stol pod nazivom Revitalizacija rada alumni
udruga na Sveučilištu u Zagrebu. Razgovor je moderirao Mario Šafran, a sudjelovali su: Ivan Alajbeg
(predsjednik AMA SFZG), Damir Markučić (potpredsjednik AMAC FSB), Ana Matin (predsjednik
AMAC-Alumni FAZ) i Krešimir Mustapić (predsjednik AMCA Toronto). Sugovornici su tijekom
rasprave predstavili rad svojih udruga, istaknuli
specifičnosti djelovanja svake od njih kao i izazove
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Sudionici Okruglog stola

s kojima se susreću u svakodnevnome radu. Predstavnici udruga kroz primjere dobre prakse predstavili su aktivnosti koje provode, a usmjerene su
na privlačenje, uključivanje, motiviranje i povezivanje alumna, studenata i šire gospodarstvene zajednice s ciljem doprinosa boljitku nas samih, kao
i cijele Republike Hrvatske.
Izv. prof. dr. sc. Ana Matin, kao novoizabrana predsjednica alumni udruge na Agronomskome fakultetu, najvećim izazovom smatra privlačenje i učlanjivanje novih članova u Udrugu jer se diplomirani
studenti, jednom kad izađu sa fakulteta, vrlo teško
vraćaju na isti. Udruga Agronomskoga fakulteta
organizira Bal agronoma, različite okrugle stolove
i stručne skupove, s ciljem prikupljanja novčanih
sredstava za stipendiranje studenata povezali su
rad udruge sa Zakladom Agronomskoga fakulteta.
Na Agronomskome fakultetu također djeluje Ured
za karijerno savjetovanje koje je usko povezano s
alumnima te svi studenti prilikom promocije dobivaju obrazac za učlanjenje u alumni udrugu.
Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg smatra da je potrebno pronaći načine kako stvoriti intrinzičnu motiviranost
studenata za pripadnost alumni udruzi kako bi
student, nakon što diplomira, osjećao ponos i zahvalnost prema svome fakultetu te se potencijalno
uključio u rad udruge i privukao sadašnje studente. Udruga Stomatološkoga fakulteta organizira
okupljanja generacija kao i različite tečajeve stomatologa i preko tih kontakata održava komunikaciju
s alumnima. Kao jedan od načina zadržavanja kontakata s bivšim studentima spomenuo je projekt
prikupljanja e-adresa studenata prije no što diplomiraju i to na način da zatraže alumni alias adresu
koja će im ostati i nakon što završe fakultet. Tako
u bazi trenutačno imaju oko 3000 elektroničkih
adresa bivših studenata Stomatološkoga fakulteta
kojima u obliku newslettera šalju Glasilo u kojem ih
izvještavaju o svim novostima s Fakulteta.
Kao primjer dobre prakse Krešimir Mustapić istaknuo je najpopularnija događanja koja organizira
AMCA Toronto, a to su gala večeri, multimedijalna događanja i donatorske večeri na kojima se
prikupljaju sredstva namijenjena studentima koji
zadovoljavaju kriterije definirane Pravilnikom
udruge AMCA Toronto. Također, redovito organiBroj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

ziraju zanimljiva predavanja koja su uvijek dobro
posjećena.
Damir Markučić rekao je da Fakultet strojarstva i
brodogradnje organizira veslačke regate na kojima
sudjeluju profesori, studenti i alumni toga fakulteta kao i Bal strojara za koji se nada da će u budućnosti imati i donatorske aspekte. Vezano uz donacije
rekao je da na FSB-u postoji Gospodarsko vijeće
fakulteta na čelu s g. Damirom Vanđelićem, koje
smatra odličnim kanalom za realizaciju različitih
oblika financijske pomoći, budući da kao udruga
nemaju svoj račun, već im svu logistiku pruža Fakultet. S obzirom na istaknutu potrebu pomlađivanja članstva i izazova kod privlačenja i održavanja
kontakata s bivšim studentima, Damir Markučić
naveo je LinkedIn kao platformu koja omogućava
povezivanje i komunikaciju sa sadašnjim i bivšim
studentima te brzu protočnost informacija.
Prof. dr. sc. Mario Šafran na kraju je zahvalio panelistima na zanimljivom razgovoru i korisnim
idejama uvjeren da će u zajedničkoj suradnji alumni udruga i Saveza biti prostora za daljnji razvoj
postojećih i osmišljavanje novih aktivnosti, a sve u
svrhu privlačenja, uključivanja, motiviranja i povezivanja alumna, studenata i šire gospodarstvene
zajednice.

Ciklus predavanja Moja/naša alumni priča
U sklopu ciklusa predavanja Moja/naša alumni priča Savez ALUMNI UNIZG organizirao je 5. ožujka
2021. godine razgovor sa zanimljivim gostima, našim istaknutim alumnima na temu volontiranja i
alumni filozofije u kriznim vremenima pandemije
i razornih posljedica potresa. Sudionici panel-diskusije bili su prof. dr. sc. Bruno Baršić, voditelj Kriznog stožera Kliničke bolnice Dubrava, doc. dr. sc.
Martina Kolar Billege, predsjednica Udruge diplomanata i prijatelja Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić sa Građevinskoga fakulteta, ujedno i koordinator pri Hrvatskom centru za
potresno inženjerstvo. Razgovor je održan u auli
Sveučilišta u Zagrebu, a moderirao ga je naš alumnus Mislav Togonal, urednik i voditelj na HRT-u.
Na početku panel-diskusije rektor Sveučilišta u
Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, pozdravio je
goste zahvalivši na volonterskim aktivnostima
kroz koje su, zajedno s tisućama drugih volontera
s našega Sveučilišta, dali svoj obol smanjenju posljedica pandemije i razornih posljedica potresa.
„Volontiranje na profesionalnoj razini pokazuje da
je Sveučilište u Zagrebu i dalje stožerna hrvatska
znanstvena, nastavna, društvena i kulturna institucija koja nosi ovu našu domovinu“, rekao je rektor Boras.
O tome koji su razmjeri šteta na zgradi Učiteljskoga fakulteta u Petrinji od potresa koji je 29. prosinca 2020. pogodio Petrinju i okolna mjesta, govorila
je doc. dr. sc. Martina Kolar Billege istaknuvši da je
ta zgrada u lošem stanju te nije za upotrebu. Nastava za studente iz Petrinje odvija se u potpunosti
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Panelisti i voditelj

online, a kako bi studenti mogli na najbezbolniji
način nastaviti svoje studiranje, Učiteljski je fakultet putem donacija uspio osigurati 50 prijenosnih računala, dok su pomoć ponudili i brojni drugi gospodarski subjekti. Također, od volonterskih
projekata istaknula je onaj pod nazivom Zadaću
napiši, jedinicu izbriši u kojem studenti Učiteljskoga fakulteta volonterski pomažu učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju.
Trenutni odaziv pokazali su i alumni Građevinskoga fakulteta, statičari koji su od prvoga dana
volontirali ustupajući svoje znanje, vrijeme i angažman o čemu je govorio izv. prof. dr. sc. Josip Atalić
ističući entuzijazam volontera koji su, ne razmišljajući o sebi, jednostavno željeli pomoći. Kako se
slični scenariji ne bi ponovili, neophodnim smatra
pitanje izrade protupotresnih certifikata koje će u
suradnji s timom stručnjaka iz Italije razraditi i nastojati uključiti u zakonsku regulativu. Istaknuo je

da je važno da država ima strategiju kojom će se fokusirati na bitne zgrade kao što su bolnice i škole.
Potres je prouzrokovao štetu i na zgradama zagrebačkih bolnica, o čemu je govorio prof. dr. sc.
Bruno Baršić spomenuvši značajna oštećenja na
Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.
Vezano uz tijek nastavka pandemije koronavirusa
i procjene o tome kada bi se život mogao „vratiti u
normalu“, rekao je da ćemo morati naučiti živjeti s
virusom uz težnju ka masovnom cijepljenju građana i pridržavanje osnovnih mjera u vidu korištenja
zaštitnih maski i držanja distance. Pohvalio je kolege liječnike koji su iz drugih bolnica u Hrvatskoj
pristigli u pomoć KB Dubrava kao centralnoj Covid bolnici te je posebno zahvalio bivšim studentima Medicinskoga fakulteta koji žive u Americi na
solidarnosti i pomoći koju su slali u vidu nabavke
prijeko potrebnih respiratora.
Na kraju razgovora predsjednik Saveza ALUMNI
UNIZG, prof. dr. sc. Mario Šafran, zahvalio je gostima na zanimljivom razgovoru podsjetivši da je
ciklus „Moja/naša alumni priča“ inicijalno pokrenut kako bi alumni koji žive i primjenjuju filozofiju volonterstva i zalaganja isto prezentirali ostalima, čime pokazuju snagu zajedništva i svojim
primjerom potiču druge na društveno odgovorno
ponašanje.
Snimka panel-diskusije dostupna je na mrežnoj
stranici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/
alumni-prica-volontiranje-u-kriznim-situacijama/
Paula Pavletić i Petra Lojen

Obilježavanje 30 godina neprekidnoga rada
udruge AMCA-Paris - 9. lipnja 2021.
Putem video konferencije i sastankom jednog dijela članova udruge u velikoj dvorani samostana sv.
Franje u Parizu, proslavljena je 30. godišnjica rada
akademske udruge AMCA-Paris osnovane 2. svibnja 1991. godine.
Većina dosadašnjih predsjednika Udruge uspjela
je doći na sastanak iako su restrikcije zbog epidemije još uvijek bile na snazi.
Kvalitetan rad AMCA-Paris kroz ovih je trideset
godina održavan dobrovoljnim radom članova
Odbora i sudjelovanjem mnogobrojnih drugih
članova i prijatelja udruge.
U doba agresije na domovinu i tijekom Domovinskoga rata mnogi su napori bili usmjereni na rad
na političkom polju, ali i, uz neprekidan rad, na
upoznavanje publike s eminentnim francuskim i
hrvatskim znanstvenicima, akademicima, umjetnicima i književnicima. Nakon ratnih je godina
Udruga nastavila raditi organizirajući svake godine desetak raznih kulturnih događaja.
Organizirana su brojna gostovanja koncertnih i
8

opernih hrvatskih umjetnika, prikazivana je hrvatska kinematografija, a također su održani susreti s brojnim francuskim intelektualcima. Tijekom tih godina je, radi promocije hrvatske kulture,
održano više od 300 manifestacija.
Nije bilo moguće u kratkom vremenu sastanka nabrojiti sve akcije poduzete tijekom 30 godina. Preko video projekcije sudionicima sastanka prikazan
je izbor jednog ili više najznačajnijih događaja za
svaku godinu postojanja. Pri kraju video sastanka
mlada je hrvatska pijanistica Tonja Čuić iz Heidelberga odsvirala jednu kompoziciju Dore Pejačević i
dobila veliki aplauz.
Predsjednica Lamia Ruzdic-Barbier zahvalila je
svim članovima i prijateljima Udruge koji su sudjelovali u radu i zaželjela dugogodišnji nastavak
rada.
Sastanak je završio u prekrasnom vrtu samostana
prepunom ruža i pjeva ptica. Uz zdravicu Udruzi
prisutni su članovi podijelili veliku dalmatinsku
tortu koju je pripremila Maja Cioni.
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Nadamo se skorom izdanju kronologije tridesetogodišnjega djelovanja udruge AMCA-Paris u obliku
dvojezične knjige s ilustracijama. Za sada je cijela kronologija napisana na hrvatskome jeziku i priprema se
prijevod te izbor ilustracija.
Za prikaz rada Udruge navodimo samo nekoliko
iznimno važnih događaja:

Kronologija rada i djelovanja udruge
AMCA-Paris
Osnivanje udruge AMCA-Paris pokrenuto je po
ideji prof. Žarka Dolinara. Inicijativni odbor, koji
sačinjavaju Alvina Burek, Ante Glibota, Radovan
Padjen, Janka Štahan-Quiot i Neven Šimac, uputio je poziv na osnivački skup za stvaranje pariškog
ogranka udruge: AMA, Almae Matris Alumni.
Osnivačka sjednica Udruge je održana 12. travnja
1991. godine i registrirana je kao Udruga bivših
studenata zagrebačkog sveučilišta, Almae Matris
Zagrebiensis Alumni, AMZA, 2. svibnja 1991. godine (Narodne novine - Journal officiel - od 5. lipnja
1991.). Budući da smo htjeli uključiti u udrugu i
bivše studente drugih hrvatskih sveučilišta, ime
udruge je naknadno promijenjeno u Almae Matris
Croatiae Alumni, AMCA-Paris.
Statut udruge izrađen je prema zakonima o udrugama u Francuskoj. Potpisnici Statuta su: prof.
Mirko Dražen Grmek, Radovan Padjen, Alvina Burek, Damir Perinić i Luigia Arambašin.
Svrha udruge naznačena je u Statutu: uspostaviti
i razviti veze između bivših učenika, pridonijeti
znanstvenom i obrazovnom usavršavanju Sveučilišta u Zagrebu, pomoći u razvoju općeg gospodarstva Hrvatske, olakšati razvoj prema demokratskim institucijama i uložiti obrazovni napor
u području ljudskih prava i temeljnih sloboda
specifičnih za europski parlamentarni sustav, pridonijeti europskoj integraciji hrvatskog kulturnog
i demografskog područja, razvijati veze između
drugih sličnih udruga u Europi i Americi.
15. lipnja 1991. održana je prva redovna Glavna godišnja skupština u amfiteatru Guizot, Sveučilišta
Sorbona, a govornici su bili: prof. Marijan Šunjić
i prof. Žarko Dolinar, kao prisutni gosti, te prof.
Henrik Heger i prof. Mirko Dražen Grmek, predsjednik AMZA. Osnovane su Redakcijska komisija:
Janka Štahan Quiot; Komisija za društveno djelovanje: Vidušin; Komisija za gospodarstvo: Mladen
Štefan; Komisija za znanstveno povijesni rad: Henrik Heger.
Prvi upravni odbor, od 15. lipnja 1991. do 25. svibnja 1992. godine, činili su: predsjednik Mirko Dražen Grmek, sveučilišni profesor; potpredsjednik
Radovan Padjen, doktor znanosti; tajnica Alvina
Burek, doktorica prava; blagajnik Damir Perinić,
inženjer-arhitekt; zamjenik blagajnika Luigia
Arambašin, diplomirani filozof. Članovi odbora
bili su Janka Štahan Quiot, tumač-prevoditelj i
Branimir Živković, doktor znanosti.
Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

U siječnju 1992. godine Damir i Maja Perinić organiziraju i dovode u posjet Hrvatskoj predstavnike
francuskog Parlamenta i Senata: zastupnika Bernarda Stasija, senatora Jacquesa Gollieta i tajnicu
predsjednika Senata Monique Badenes. Delegacija
se u Zagrebu sastala s predsjednikom Republike
Hrvatske Franjom Tuđmanom, kardinalom Franjom Kuharićem, predsjednikom stranke HDZ
Vladimirom Šeksom, predsjednikom Hrvatskoga
sabora Žarkom Domjanom, predstavnikom Židovske zajednice Goranom Tomićem, ministrom vanjskih poslova Zlatkom Mršićem te s predsjednikom
Hrvatske kršćanske demokratske stranke Ivanom
Cesarom. Organiziran je i posjet prvoj crti bojišnice u Karlovcu.
11. veljače 1992. Udruga organizira prvi koncert,
klavirski recital Branka Sepčića, u gradu Courbevoie pod naslovom Espace Carpeaux u korist ratom
ugroženog stanovništva u Hrvatskoj. Koncert su
organizirale Gordana Curać iz udruge AMCA-Paris
te Kristina Kavaja i Blagovesta Pied, članice udruge AMCA-Paris i udruge Les Cigognes de Macedoine
uz pomoć Ante Curaća. Na programu su se izvodila
djela Fielda, Lisinskog i Griega.
Od kraja 1992. do sredine 1994. članovi AMCA-Paris Damir Perinić i Maja Perinić u suradnji s François Šoltićem organiziraju redakciju informativnog
radio programa na francuskom jeziku u kojem se
objavljuju vijesti o ratu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te događaji iz drugih regija bivše Jugoslavije. Tome se dodaju i informacije o životu, kulturi
i povijesti Hrvatske. Emisija se emitira na radijskoj
postaji Radio Fréquence Paris Plurielle 106,3 FM.
U realizaciji programa sudjeluju Tatjana Radovanović i Mira Barišić-Lafon, a tehničku pomoć
pružaju D. Sapin i Albert Drenski. Oni održavaju
90-minutni tjedni program pod imenom Les voies
ouvertes, (Otvoreni putevi, što istovremeno fonetski
može značiti i Slobodni glasovi). Uvođenjem te emisije ukinuta je emisija pod nazivom Studio YU preko koje je na srpskom jeziku širena antihrvatska
propaganda Tanjuga u Francuskoj. U emisijama
su riječ imali francuski intelektualci i političari P.
Bruckner, A. Finkielkrauth, B. H. Levy, Ph. Herzog,
V. Nahoum-Grappe i drugi, a direktno su intervjuirani političari i novinari iz Hrvatske, Makedonije,
Kosova, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sve troškove
emisije snosila je grupa redaktora programa.
12. siječnja 1993. Damir Perinić organizira posjet
tadašnjeg poslanika i gradonačelnika grada Neuilly/Seine, Nicolasa Sarkozyja, budućeg predsjednika Francuske, hrvatskom predsjedniku Franji
Tuđmanu. Zbog blokade zračnog prostora Hrvatske, posjet je organiziran prijevozom automobilima od Budimpešte do Zagreba i natrag.
U srpnju 1994. u Dubrovnik je kao dar gospodina
Barona, a uz pomoć i u organizaciji Ante Curaća,
Tomislava Rajića, Maje Dolibić i Marine TomasBillet, prevezeno 7000 knjiga za gradsku knjižnicu. Ante Curać uspio je dobiti besplatan avionski
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prijevoz 1500 kilograma knjiga do Dubrovnika
preko kompanije Croatia Airlines.
9. srpnja 1995. organiziran je prijem za hrvatske
studente u Hotelu Mercure Ronceray u Parizu. Na
inicijativu Ante Curaća organizirana je akcija Pomognimo studentima Hrvatske. Odbor AMCA-Paris
je između 35 kandidatura izabrao devet studenata raznih fakulteta kojima je omogućeno pohađanje tečaja francuskoga jezika. L’Institut Catholique
odobrava tri besplatne stipendije za tečajeve, Ante
Curać i drugi sponzori financiraju ostale studente,
hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova odobrava
troškove putovanja, a AMCA-Paris organizira njihov smještaj među članovima udruge i u obiteljima hrvatske zajednice. Cilj ove akcije bio je da se
u Hrvatskoj širi učenje i poznavanje francuskoga
jezika unutar različitih struka i zanimanja.
Od 4. do 6. lipnja 1996. zahvaljujući organizaciji i
financijskoj pomoći Ante i Gordane Curać putem
njihove poslovnice Dubrovnik Plus te u zajednici s
udrugom AMCA-Paris i stalnom predstavnicom
Republike Hrvatske pri UNESCO-u dr. sc. Vesnom
Girardi-Jurkić, za proslavu Dana Državnosti Republike Hrvatske u velikoj dvorani UNESCO-a folklorna je grupa Linđo iz Dubrovnika izvela splet
narodnih plesova. Dan ranije, zaslugom Gordane
Curać, isti je program prikazan u dvorani konzervatorija u gradu Rueil-Malmaison na proslavi bratimljenja gradova Dubrovnika i Rueil-Malmaison, a
zatim u dvorani Katoličke hrvatske misije u Parizu.
Na inicijativu Ante Curaća, nakon dvije godine
pregovaranja s Vijećnicom grada Pariza koju je vodio Branko Vulić, postavljena je spomen-ploča s
napisom na francuskom „Dans cette maison a vecu
et travaille de 1775 a 1777 Roger Joseph Boscovich,
philosophe, mathematicien et astronome, fondateur de l’atomisme moderne, natif de Dubrovnik,
croate de naissance, français d’adoption“ i hrvatskom jeziku: „U ovoj kući je živio i radio od 1775. do
1777. Rugjer Josip Bošković“.

Svečanost otkrivanja spomen-ploče Ruđeru Boškoviću

Boscovicha, filozofa, astronoma i matematičara,
dopisnika Akademije znanosti, postavljene na
zgradi br. 6 rue de Seine u Parizu.
Govore su održali prof. R. Taton s francuske Akademije, prof. M. D. Grmek i N. Šimac nakon čega
su prisutni pozvani na prijem u Institut de France,
Academie des Sciences. Kamenu je ploču darovao
grad Dubrovnik, a na zid postavio M. Gabelica.
U rujnu 1997. predstavljen je prvi dvobroj Cahiers
Croates, proljeće – ljeto 1997., objavljen u 800 primjeraka pod naslovom Marulić europski humanist.
Novi je tromjesečni časopis posvećen francuskohrvatskim razmjenama na polju kulture i znanosti. Direktorica je publikacije Janka Štahan Quiot,
glavna urednica Maja Dolibić, savjetnici su prof.
Mirko Dražen Grmek, Radovan Ivšić, Luise Lambrichs, Annie Le Brun i Leo Košuta. Tekstove su napisali: Nella Arambašin, Vladimir Vratović, Branko
Franolić, Mirko Tomasović, Charles Bene, Marko
Marulić, Leo Košuta, Franz Leschinkohl, Branislav
Lučin, Darko Novaković, Branko Jozić, Annie le
Brun, Jacques Lacarriere i Sanda Herzić.

Spomen-ploča Ruđeru Boškoviću

23. listopada 1997. uz veliki broj prisutnih iz hrvatske dijaspore, predstavnika gradskih vlasti, hrvatskih veleposlanika, dužnosnika veleposlanstva i
članova francuske Akademije, održana je ceremonija svečanog otkrivanja spomen-ploče u čast hrvatskog i francuskog znanstvenika Rogera Josepha
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Naslovnica prvog dvobroja Cahiers Croates

Od 8. do 24. travnja 1998. Josip Ago Skenderović,
predsjednik Organizacijskoga odbora, s Tatjanom
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Radovanović, Brankom Martinovićem, Klarom
Bleibtreu-Tomić i Majom Perinić organizirao je u
prostorijama Vijećnice 6. okruga u Parizu veliku
izložbu radova suvremenih hrvatskih umjetnika
pod naslovom Suvremena hrvatska umjetnost (Art
contemporain croate). Na izložbi je sudjelovao 21
umjetnik koji boravi u Francuskoj i 21 umjetnik
iz Hrvatske: Dubravka Babić, Petar Barišić, Clara
Bleibtreu-Tomić, Lidija Bogdanić, Peruško Bogdanović, Joško Eterović, Louis Fachat, Marina Fortunatović, Biserka Gall, Kažimir Hraste, Dalibor Jelavić, Marijan Jevšovar, Zlatko Keser, Željko Kipke,
Slavko Kopač, Vesna Kovačić, Mirna Krešić, Ivan
Lesiak, Dubravka Lošić, Branko Martinović, Aleksej Minakov, Zoltan Novak, Tatjana Radovanović,
Luksa Peko, Igor Rončević, Nadia Dragica de la
Rosa, Zlatko Rošić, Marc P. M. Salvelli, Đuro Seder,
Kemal Sirbegović, Josip A. Skenderović, Mauro Stipanov, Miroslav Šutej, Antun B. Švaljek, Marijan
Talan, Dalibor Tanko, Vladimir Trnski, Dino Trtovac, Ksenija Turčić, Davor Vrankić , Goranka Vrus,
Vera Zahorodni. Također su predstavljeni dokumenti o kontinuiranoj i povijesnoj prisutnosti hrvatskih umjetnika u Francuskoj, koje je pripremila
Tatjana Radovanović. Izložba je organizirana uz
sudjelovanje Ministarstva kulture Hrvatske, Veleposlanstva Republike Hrvatske te Stalnog izaslanstva Republike Hrvatske pri UNESCO-u.
U listopadu 1999., na prijedlog predsjednice Alliance Française u Zagrebu Ivane Batušić i kipara
Ivana Kožarića gradonačelniku grada Pariza, Damir Perinić pokreće administrativnu akciju za
postavljanje spomenika Antunu Gustavu Matošu
u Parizu, na mjestu porušenoga hotela u kojem je
književnik živio, u rue de Seine, u Latinskoj četvrti
5. okruga Pariza.
5. svibnja 2009. g. održan je sastanak s Andrejem
Plenkovićem, zamjenikom veleposlanika Republike Hrvatske koji je uz sudjelovanje gospođe
Caroline Ferrari, zamjenice šefa Odjela za odnose
zajednice i Unije, Uprava Europske unije govorio o
temi „Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske
Europskoj uniji”. Sastanak je održan u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Parizu.

u suradnji s Aleksandrom Brnetić, predsjednicom
AMAC - Deutschland i Nenadom Bićanićem, predsjednikom AMAC - United Kingdom, AMCA-Paris
je pokrenula akciju slanja pisama svim premijerima i predsjednicima parlamenata europskih zemalja. U ovim pismima napisanima na jezicima dotičnih zemalja (ukoliko je bilo moguće) obrazloženi
su razlozi za promicanje pozitivnog stava tijekom
glasanja za članstvo Hrvatske u Europskoj uniji.
U proljeće 2013. Damir Perinić pokreće inicijativu
pismom gradonačelniku Pariza Bertrandu Delanoëu i gradonačelniku 13. okruga, Jeromeu Coumetu kojim AMCA-Paris predlaže da se mali neimenovani prostor u 13. okrugu nazove Trg Hrvatske
ili Trg Republike Hrvatske. Za to je dobio podršku
Patricka Blochea, gradonačelnika pariškog 11.
okruga i zamjenika gradonačelnika Pariza. Nažalost, gradonačelnik J. Coumet odbio je predloženi
projekt.
8. veljače 2014. konačno je, nakon više od 13 godina inzistiranja, teškoća organiziranja i mnogih napora, održana inauguracija kipa Antunu Gustavu
Matošu, kipara Ivana Kožarića. Povodom proslave
stote obljetnice smrti hrvatskog pjesnika A. G. Matoša, u vrtu Ružičnjaku bolnice Corentin Celton u
Issy les Moulineauxu, kip svečano otkrivaju ministrica Andrea Zlatar-Violić i André Santini, gradonačelnik Issy les Moulineaux-a. Damir Perinić,
predsjednik AMCA, koji je 13 godina uporno radio
na projektu sve do realizacije, imao je čast održati
uvodni govor na svečanosti. Organiziran je koncert za violončelo koji je pratio govore, a u kapelici je prikazana prigodna izložba o Matošu. Pored
kipa je održan recital odabrane Matoševe poezije
na hrvatskom i francuskom jeziku. Na inauguraciji
su bili prisutni mnogi Hrvati i Francuzi, prijatelji
udruge. Grad Issy les Moulineaux tiskao je prigodno dvojezično izdanje poezije A. G. Matoša u izboru i prijevodu Jugoslava Gospodnetića na prijedlog
Damira Perinića.

Svečano otkrivanje kipa A. G. Matošu

Andrej Plenković i Caroline Ferrari

Tijekom lipnja i srpnja 2012. u vezi s kandidaturom
Republike Hrvatske za prijem u Europsku uniju,
Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

21. rujna 2014. u svečanoj je dvorani vijećnice grada Issy les Moulineaux, u organizaciji Vlatka Marića, održan kolokvij o Antunu Gustavu Matošu
u nazočnosti gradonačelnika Andréa Santinija te
više vijećnika grada. Sudjelovali su govornici: pre-
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davačica na Sveučilištu Besancon Nella Arambašin, sveučilišni profesor Željko Klaić, viši predavač
Danijel Barić, sveučilišna profesorica Jasna Galjer,
direktorica istraživanja na CNRS-u Catherine Horel, Franjo Šanjek, Sveučilište u Zagrebu, veleposlanik Hrvatske u Francuskoj Ivo Goldstein, pod
vodstvom Vlatka Marića, tajnika udruge AMCAParis. Predstavljene su teme o životu Antuna Gustava Matoša, utjecaju njegovih djela i povijesnom
kontekstu. Potom su članovima kolokvija Sanja
Janković i Bruna Justinić održale pjesnički recital
Matoševe poezije, uz skulpturu postavljenu u vrtu
tisuću ruža Issy les Moulineaux-a.
7. travnja 2016. Tonko Maroević, akademik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, drži predavanje na temu Od Pharosa do Hvara, od Grka do Hrvata.
Uvodnu riječ održao je Damir Perinić koji je ujedno
i organizirao susret. Susret je održan u Hrvatskom
veleposlanstvu u Parizu a predavanje je simultano
na francuski prevodila Maja Cioni.
5. travnja 2017. održan je Hommage Radovanu Ivšiću predstavljanjem dokumentarnoga filma Nepokorena šuma uz prisustvo Annie le Brun i autorice
filma Ane Marije Habjan, redateljice iz Zagreba.
Damir i Maja Perinić organizirali su sastanak i ugostili autoricu.
Od 12. do 23. srpnja 2018. Maja Perinić i Lamia Barbier-Ruždic organiziraju izložbu 100 fotografija
pod naslovom 100 godina Fotokluba Split u svečanoj dvorani Gradske vijećnice 6. okruga u Parizu.
Sponzori su Grad Split i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Na inicijativu Ivanke Jardin cijela izložba 100 godina Fotokluba Split prenesena je
u grad Bourges gdje je bila otvorena od 22. rujna do
13. listopada 2019. Na inicijativu Slavice Pučo cijela izložba 100 godina Fotokluba Split prenesena je u
grad Pompay-Nancy gdje je bila otvorena od 3. do
14. prosinca 2018.
Na prijedlog Damira Perinića Odbor AMCA-Paris
odlučio je organizirati veliku izložbu djela umjetnika Vlade Kristla. Madeleine Kristl posudit će izbor slika svojega oca iz vlastite kolekcije. Za kustosa izložbe predložena je Jerica Ziheri, direktorica
Muzeja Lapidarium u Novigradu.
U jesen 2019. godine Jerica Ziherl izabire šezdesetak slika te započinje rad na katalogu. Lamia Barbier-Ruždić i Maja Perinić dogovaraju izložbene
prostorije u Cité Internationale des Arts u Parizu.
Financiranje je organizirano zajedno s Damirom
Perinićem, a uz pomoć Nevene Tudor Perković
putem Ministarstva kulture Republike Hrvatske,
Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Središnjeg državnog ureda za Hrvate u inozemstvu. Dobivene subvencije iznose 21.640 eura
od čega je dio predan ugovorom o partnerstvu
Muzeju Lapidarium u Novigradu preko kojega je
isplaćen dio troškova pripreme izložbe i kataloga
u Hrvatskoj. Ta je akcija pokrenuta u Francuskoj u
čast predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Cijeli je projekt razrađen u tri grane
12

umjetničkih djelatnosti umjetnika Kristla - slikarstvo, film i poezija. Borka Legras, Maja Cioni,
Madeleine Kristl i Ivanka Jardin prevode tekstove
za katalog. Damir Perinić s malom ekipom članova
Odbora organizira prijevoz kamionom i uokvirivanje umjetničkih slika. Branka Benčić imenovana je kustosom dijela projekta za filmove. S Goethe
Institutom u Parizu dogovoren je datum za projekciju filmova te je dogovoreno da francuska izdavačka kuća l’Ollave prevede izbor Kristlove poezije
i pripremi dvojezično izdanje.
7. veljače 2020. održan je sastanak s hrvatskim
premijerom Andrejem Plenkovićem kod spomenika A. G. Matošu na prijedlog Lee Lasić iz Veleposlanstva Republike Hrvatske. Povodom posjeta premijera Hrvatske Francuskoj, Damir Perinić
organizira sastanak premijera, članova delegacije
i veleposlanstva s André Santinijem, gradonačelnikom grada Issy-les-Moulineaux-a i s članovima
udruge AMCA-Paris, uz skulpturu-klupu Antuna
Gustava Matoša u vrtu tisuću ruža grada Issy les
Moulineaux-a.
13. veljače 2020. u čast predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, u okviru prikazivanja prvog dijela stvaralačkog rada Vlade Kristla
sabranog u trilogiji slika-poezija-film, održano
je svečano otvaranje izložbe pod naslovom Madeleine, Madeleine. Govore su održali izaslanica Ministarstva kulture Republike Hrvatske Nevena
Tudor-Perković, veleposlanik Hrvatske Filip Vučak, kustos izložbe Jerica Ziherl, direktorica Cité
Internationale des Arts u Parizu Benedicte Alliot i Lamia Barbier-Ruždić, predsjednica udruge
AMCA-Paris.
Na izložbi otvorenoj od 14. do 29. veljače u prostorijama Cité Internationale des Arts u Parizu, predstavljeno je šezdesetak radova. Prikazane su slike,
grafike i crteži, izdanja poezije i grafičkih knjiga uz
predstavljane dokumentarnih filmova o umjetniku zagrebačke redateljice Ane Marije Habjan.
20. veljače 2020. za drugi je dio trilogije slika-poezija-film Vlade Kristla, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Parizu organizirano predstavljanje
dvojezičnog izdanja knjige poezije Vade Kristla
pod naslovom Stojim u beskraju francuske izdavačke kuće l’Ollave. O knjizi i poeziji govore akademik
Tonko Maroević, izdavač Jean de Breyne te autorica
predgovora Ana Marija Habjan. Izbor poezije čitaju
Stanislav Habjan, prevoditeljice Martina Kramer i
Brankica Radić te Jean de Breyne.
2. ožujka 2020. kao treći dio trilogije slika-poezijafilm Vlade Kristla, u auditoriju Goethe Institutu u
Parizu prikazuje se izbor crtanih i igranih filmova.
Predsjednik Unije nacionalnih muzeja, Chris Dercos i kustosica Branka Benčić predstavljaju i tumače utjecaj Kristla na suvremenu kinematografiju.
Upozoravam osobe koje smatraju da nisu navedene,
to nije namjerno već se radi o nedostatku podataka u
arhivi.
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30 godina AMACIZ-a, prve alumni udruge na Sveučilištu u Zagrebu
Prva alumni udruga osnovana na našem sveučilištu bila je Almae Matris Alumni Chemicae Ingeniariae Zagrabiensis (AMACIZ), Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog
studija Sveučilišta u Zagrebu. Poticaj za njeno osnivanje dao je prof. dr. sc. Branko Kunst, koji je ideju o alumni pokretu prenio iz Kanade, gdje je u
ranijim godinama boravio kao gostujući profesor.
Dodatni poticaj dao mu je prof. Žarko Dolinar, kao
i prof. Vladimir Prelog, koji su osnovali prvo alumni udruženje u inozemstvu, u Švicarskoj, 1989.
(AMA-CH).
Tragom te ideje u veljači 1990. održan je Susret
generacija povodom 70. godišnjice Kemijsko inženjerskog studija na Sveučilištu u Zagrebu. Na
kraju toga susreta održana je osnivačka skupština
AMACIZ-a, na kojoj je bilo preko 400 sudionika.
U prvom upravnom odboru bili su Branko Kunst,
Kruno Kovačević, Ljerka Duić, Štefica Cerjan-Stefanović, Marin Hraste, Nada Markovčić, Radivoje
Vuković i Ivan Butula. Društvo je odmah počelo djelovati, prve godine s 500 članova, a u prvih
deset godina broj članova popeo se iznad tisuću.
Osnovane su sekcije društva, prema afinitetima
članova: Akademski zbor, Planinarsko-izletnička sekcija, Znanstveno-stručni kolokviji, Likovna
sekcija, Sportska sekcija, te Glasnik AMACIZ-a, čiji
je prvi broj izašao u travnju 1992.

Prof. Žarko Dolinar (u sredini) sa stolnotenisačima i predsjednikom
AMACIZ-a, prof. Brankom Kunstom (prvi s lijeva)

Predsjednici AMACIZ-a bili su redom: prof. emer.
Branko Kunst (1990. – 1999.), prof. dr. sc. Štefica
Cerjan Stefanović (1999. – 2005.), prof. dr. sc. Jasenka Jelenčić (2006. – 2010.), a od 2010. godine predsjednik AMACIZ-a je prof. dr. sc. Antun Glasnović.
U godinama koje su slijedile osnovni koncept rada
udruge nije se mijenjao, osim što je djelatnost proširena na sekciju Inovatora. Svaka od sekcija od
tada funkcionira na zadovoljstvo svojih članova i
FKIT-a kao domaćina svih aktivnosti.
Od važnijih dosega treba spomenuti Glasnik, koji
neprekidno izlazi od 1992. godine dva puta godišnje, tako da je do sada izašlo 62 broja. Nadalje,
izdana je knjižica prigodom 10 godina AMACIZ-a
(2000.), a svakih 5 godina izdane su knjižice o akBroj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

Naslovnica 60. broja Glasnika

tivnostima zbora. Posljednja od njih, o 30 godina
zbora, upravo je izašla, a predstavljamo ju u ovom
broju Glasnika. Također, svakih 5 godina su i Glasnici dali detaljnije priloge i rekapitulacije rada
pojedinih sekcija.
Od samoga početka članovi AMACIZ-a bili su aktivni i na nivou Sveučilišta. Rektorica, Jasna Mencer, također članica AMACIZ-a, pokrenula je 2002.
Povjerenstvo za alumni aktivnosti na Sveučilištu,
čiji su članovi bili, među ostalima i prof. dr. sc.
Branko Kunst i dr. sc. Kruno Kovačević. Kada je
2005. osnovan Savez Alumni UNIZG, prva predsjednica je bila prof. dr. sc. Greta Pifat-Mrzljak s
IRB-a (također članica AMACIZ-a), a članovi su
bili prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović i dr. sc.
Kruno Kovačević. Naredni predsjednik Saveza
Alumni UNIZG bila je bivša rektorica, prof. emer.
Jasna Mencer, a u sadašnjem sastavu Predsjednišva
je članica AMACIZ-a prof. dr. sc. Mirela Leskovac.
S ponosom možemo istaknuti da su za doprinos
alumni djelovanju na Sveučilištu medalju „Žarko
Dolinar“ dobili prof. emer. Branko Kunst, a posthumno i prof. dr. sc. Greta Pifat - Mrzljak. Kasnije su takvo odličje dobili dr. sc. Kruno Kovačević i
prof. emer. Jasna Mencer.
Nažalost, zbog pandemije korona virusa aktivnost
udruge je u prošloj godini bila znatno smanjena,
tako da nije niti obilježena 30. obljetnica. Ovim
kratkim tekstom nastojali smo taj jubilej ipak spomenuti u ovom jubilarnom broju Glasnika Alumni
UNIZG. Sveobuhvatne aktivnosti mogu se vidjeti
na stranici http://www.amaciz.hr/glasnik/ gdje su
u digitalnom obliku dostupni svi brojevi Glasnika
AMACIZ-a od 1 – 62.
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30 godina djelovanja Akademskoga zbora „Vladimir Prelog“
U 2021. godini Akademski zbor Vladimir Prelog
obilježava 30 godina djelovanja. Osnovan je u veljači 1991. kao prva sekcija Društva diplomiranih
inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija Sveučilišta u Zagrebu (Almae Matris Alumni Chemicae Ingeniariae Zagrabiensis, AMACIZ), s imenom
Chemicae ingeniariae alumni. Zbor okuplja bivše
studente sadašnjeg Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) različitih generacija, ali i
pjevače obrazovane na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. djeluje kao Akademski
zbor „Vladimir Prelog“.

Naslovnica knjižice o 30 godina djelovanja Zbora

Zborom je na početku djelovanja (1991. – 1995.)
ravnao prof. Vinko Glasnović, zatim prof. Zdravko
Vitković (1995. – 2001.), a od 2001. ga vodi muzikologinja, dirigentica i pjevačica Iva Juras. Široki repertoar, od klasičnih skladbi i sakralnih djela, preko obrada narodnih napjeva do suvremene zborske
literature, Zbor izvodi pretežno a cappella.
Zbor je bio spreman održati svečani koncert prigodom svoje obljetnice, ali ga je nažalost morao odgoditi zbog pandemije izazvane korona virusom.
Ipak, na vrijeme je pripremljena knjižica izdana u
povodu 30. godišnjice zbora, čiji je urednik Kruno
Kovačević, a izdavač AMACIZ (Almae Matris Alumni
Chemicae Ingeniariae Alumni). U nastavku dajemo
prikaz te nevelike (70-ak stranica) knjižice.
Građa knjižice je podijeljena na više dijelova:
▪▪ Riječ urednika (K. Kovačević)
▪▪ Kratka povijest zbora
▪▪ Tekstovi dirigentice i članova zbora:
14

-- Iva Juras, dirigentica: Dvadeset godina s Prelogovcima – Moja ljubav i nada
-- Kruno Kovačević: 30 godina sudjelovanja u
Zboru
-- Jasna Vorkapić-Furač: Vremeplov – nezaboravni trenuci zaustavljeni u vremenu
-- Mario Pongračić: Mojih 30 godina uživanja u
zborskom pjevanju
-- Stojan Trajkov: Stojan pjeva Belafontea
-- Sonja Katanec-Franković: Ispjevane uspomene i obljetnica proslavljena tišinom.
-- Zdenka Lesjak: Amor vincit omnia (Ljubav pobjeđuje sve)
-- Mirjana Jakopčević: 18 od 30
-- Sanda Rončević: Povodom 30. obljetnice Akademskog zbora „Vladimir Prelog”
-- Božidarka Vidović Pupić: Radost pjevanja u AZ
„Vladimir Prelog“
-- Jadranka Roša: Akademski zbor „Vladimir
Prelog“
-- Teja Bogadi: Zboru uz obljetnicu
-- Zvonko Šošić: Kako se jedan medicinar obreo
među kemičarima u AZ „Vladimir Prelog“
-- Branko Kobas: 30 godina AZ „Vladimir Prelog“
▪▪ Djelovanje zbora u razdoblju 2016. – 2021. prema
tekstovima objavljenim u Glasniku AMACIZ-a i
na mrežnoj stranici www.amaciz.hr
▪▪ Popis sadašnjih i bivših članova Zbora
▪▪ Priznanja i zahvalnice dirigentici, članovima
zbora i podupirateljima
▪▪ Svi nastupi Akademskog zbora „Vladimir Prelog”, (ranije Akademskog zbora „Chemicae ingeniariae alumni”) – Zagreb u razdoblju 1991.
– 2021.
▪▪ Repertoar zbora u razdoblju 1991. – 2021.
Publikacija je obogaćena brojnim fotografijama s
koncerata zbora u crkvama i koncertnim dvoranama, snimljenima u zadnjih pet godina. Za nadati se
da će ovo djelo spasiti od zaborava brojne nastupe
ovoga zbora, sve protagoniste i repertoar ovog vrijednog ansambla.

Na pozornici Hrvatskog glazbenog zavoda
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Nakon 60 godina okupili se bivši studenti
Kemijsko-tehnološkog odjela, sada FKIT-a
U subotu 13. studenog u velikoj dvorani Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) okupilo se 30-ak bivših studenata ovoga fakulteta,
koji su bili brucoši daleke 1961. godine. Primio ih
je sadašnji dekan FKIT-a prof. dr. sc. Ante Jukić
i prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Sanja Lučić
Blagojević. Dekan Jukić predstavio je Fakultet i
njegovu nastavnu i znanstvenu aktivnost te najveće projekte koji su u tijeku. Impresivan je napredak
ovoga fakulteta, naročito u područjima Kemijsko
inženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala,
Ekoinženjerstvo i Primijenjena kemija. Nastavu
izvode i na poslijediplomskom doktorskom studiju i na specijalističkim studijima. FKIT je jedini fakultet u Hrvatskoj čiji je jedan od profesora postao
dobitnik Nobelove nagrade, a to je bio Vladimir
Prelog koji je nagradu dobio 1975. za istraživanja u
području organske kemije. Nadalje, FKIT se može
pohvaliti da su i svi autori najvećeg izuma i uspjeha
hrvatske farmaceutike (PLIVA, azitromicin/Sumamed), također završeni studenti ovoga fakulteta.

Naslijedila ju je bivša rektorica, članica AMACIZ-a,
prof. emer. Jasna Mencer.
Nakon ovog vrlo instruktivnog uvoda, slijedilo je
odavanje počasti preminulim kolegama i njihovim
profesorima. Predstavnik generacije ’61, Petar Krešimir Cavar, pročitao je imena svih nazočnih, kao i
pozdrave koje su uputili kolege iz Hrvatske i svijeta, a koji nisu mogli doći na ovu svečanost.
Organizator okupljanja, dr. sc. Krunoslav Kovačević, nakon toga je iznio glavne podatke o ovoj
generaciji. Bila je to vrlo uspješna generacija, koja
je dala prvu rektoricu Sveučilišta u Zagrebu (prof.
emerita Jasna Helena Postružin Mencer), ministra razvoja i tehnologije u Vladi SFRJ (prof. dr. sc.
Ibrahim Tabaković) koji je bio i rektor Univerziteta u Banjoj Luci. Nadalje, iz iste je generacije bio i
akademik HAZU prof. dr. sc. Nikola Kallay. Također, ovoj generaciji pripadali su i brojni sveučilišni
profesori i nastavnici: prof. dr. sc. Ljerka Gospočić
Bokić, TTF Sveučilište u Zagrebu; prof. dr. sc. Božidar Grabarić, PBF Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr.
sc. Jasna Katalinić-Peter, Univ. Münster i Sveučilište u Rijeci; prof. dr. sc. Zorana Maksić (Grabarić),
PBF Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Tomislav
Matusinović, FKIT Sveučilišta u Zagrebu te University of Chicago, Northwestern University, član
NY Academy of Science; prof. emer. Ana Marija Perinović (Grancarić), TTF Sveučilišta u ZG; doc. dr.
sc. Željka Filipović (Kovačević), PBF Sveučilišta u
Zagrebu; doc. dr. sc. Antonia Vlahov, FKIT Sveučilišta u Zagrebu; doc. dr. sc. Zinaida Ibrišagić, Univerzitet u Banjoj Luci; dr. sc. Marijan Andrašec, sveuč.
predavač na FKIT-u Sveučilišta u Zagrebu.

Dekan Ante Jukić pozdravlja jubilarce i prezentira rad FKIT-a

Skup je pozdravila i prof. dr. sc. Mirela Leskovac,
članica predsjedništva Saveza Alumni UNIZG i tajnica AMACIZ-a. Pročitala je i poruku prof. dr. sc.
Antuna Glasnovića, predsjednika AMACIZ-a, koji
je bio spriječen osobno nazočiti ovome događaju.
Bivše studente pozdravio je i predsjednik Saveza
Alumni UNIZG, prof. dr. sc. Mario Šafran. Naglasio
je snagu koju Sveučilištu daju bivši studenti koji su
tijekom svojeg radnog vijeka pridonijeli razvoju
gospodarstva, ali i Sveučilišta. Naročito je važan
njihov stalni kontakt sa svojim bivšim sveučilištem, o čemu svjedoči i ova obljetnica.
Istaknuo je i pionirsku ulogu koju je FKIT imao u
alumni pokretu. Inicijator prve alumni udruge u
Hrvatskoj (AMACIZ) bio je prof. Branko Kunst s
FKIT-a. Kasnije je rektorica Jasna Mencer osnovala
Povjerenstvo za alumni na Sveučilištu u Zagrebu,
što je 2005. rezultiralo osnivanjem Saveza Alumni
UNIZG. Prva predsjednica Saveza bila prof. dr. sc.
Greta Pifat Mrzljak, također članica AMACIZ-a.
Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

Izlaganje Krune Kovačevića o generaciji 1961.

Osim ovih sveučilišnih nastavnika, više od deset
završenih studenata iz ove generacije doktoriralo
je, uglavnom na Sveučilištu u Zagrebu, ali i na sveučilištima u inozemstvu. To su, abecednim redom:
dr. sc. Marijan Andrašec, dr. sc. Istvan Ereš, dr. sc.
Dako Goleš, dr. sc. Darinka Kocijančić (Kovačević),
dr. sc. Tomislav Kovač, dr. sc. Krunoslav Kovačević,
dr. sc. Gertruda Maričić (Barić), dr. sc. Irena Musani (Bilić), dr. sc. Stjepan Mutak, dr. sc. Rudolf Novina, dr. sc. Marija Nada Pavetić, dr. sc. Helena Pavić,
dr. sc. Marta Pfeifer-Neugebauer.
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Oni su znanstveno i istraživački radili u PLIVI,
Chromosu, IRB-u, INA-Naftaplinu i drugim institucijama u znanosti i gospodarstvu.
Osim njih su i drugi mnogobrojni magistri i diplomirani inženjeri iz iste generacije svoj profesionalni doprinos dali gospodarstvu, industrijskim
poduzećima, javnoj upravi i administraciji, srednjoškolskom obrazovanju, trgovini i drugim djelatnostima: PLIVA, INA, Chromos-Katran-Kutrilin, Karbon, RIS, Labud, Kraš, Končar, Radonja,
Jedinstvo, Nikola Tesla, Tvornica ulja Zagreb, TOP
– Tvornica olovnih proizvoda, Tekstilna industrija, Staklo, keramika i građevinski proizvodi, Foto
laboratoriji i druge djelatnosti. Zaista je veliki dijapazon poslova koje su diplomirani inženjeri s
ovoga fakulteta obavljali u raznim industrijskim i
administrativnim sustavima. Nažalost, dio tih poduzeća više ne postoji u svojem nekadašnjem obliku, a neka su i likvidirana.
U svoje vrijeme, od sedamdesetih do devedesetih
godina, bez kadrova ovih usmjerenja nije se mogao
zamisliti razvoj i funkcioniranje svih tih industrijskih poduzeća, kao ni znanstvenih i obrazovnih
institucija. Pokazatelj je to široke naobrazbe koja je
pružana na ovom fakultetu, velike fleksibilnosti,
ali i mogućnosti stjecanja specijalističkih znanja
potrebnih pojedinim granama gospodarstva.
Bez ikakve sumnje, svi izneseni podatci pokazali
su da su završeni studenti ovoga fakulteta postali
uvaženi članovi znanstvene i stručne javnosti, gos-

podarstva i drugih područja. Pokazatelj je to i da su
na ovome fakultetu dobili široko primjenjiva znanja, ali i fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja
potrebama novih područja i novoga vremena.
Nakon ovoga uspješnoga susreta, sudionici su iskoristili vrijeme za druženje i razgovor s domaćinima
(dekanom prof. dr. sc. Antom Jukićem i prodekanicom za nastavu prof. dr. sc. Sanjom Lučić Blagojević), kao i s gostima iz Saveza ALUMNI UNIZG.
Slijedilo je fotografiranje (predsjednik Studentskog zbora FKIT-a Marko Sejdić) za uspomenu na
ovaj lijepi alumni skup.

Skupna fotografija na stubištu FKIT-a

Kruno Kovačević

Održana Izborna skupština udruge AMCA TTF
Elektronička Izborna 18. skupština udruge AMCA
TTF održana je 7. i 8. listopada 2021. Skupština otvorena je riječima studentske himne Gaudeamus igitur.

Slijedom dobre prakse, na skupštini su predstavljene aktivnosti udruge AMCA TTF koje su bile
moguće u protekloj godini epidemioloških mjera
uzrokovanih pandemijom Covid 19. Za nastavak
aktivnosti Udruge u četiri godine koje su pred
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nama, najprije ističemo novo izabrana tijela: predsjednicu udruge AMCA TTF, prof. emeritu Anu
Mariju Grancarić, potpredsjednika Marijana Špiljka, dipl. ing. i tajnicu doc. dr. sc. Leu Botteri.
Naime, zbog nekih smanjenih aktivnosti u 2021.
godini, AMCA TTF je mogla nastaviti rad na umrežavanju članova Udruge i predstavnika tekstilnih
tvrtki i institucija te i drugih udruga, poglavito s
članovima Društva prijatelja glagoljice. Članovi
toga Društva kontinuirano nam daruju znanja iz
hrvatske baštine, uvijek povezana s tekstilom. Te
sadržaje objavljuje i godišnji Glasnik AMCA TTF.
Ove godine autori su članka dr. Rado Žic Mikulin i
Leonarda Eleršek, pod nazivom Pučka saga o dolasku
Hrvata - Putom sunca - crveni bojovnici iz Horezma.
Udruga je nastavila pružati potporu udruzi HUBO
i obilježavanju Međunarodnoga dana boja 2021
(MDB 2021) koji je tradicionalno obilježen na prvi
dan proljeća, 21. ožujka 2021. u Tehničkom muzeju
Nikola Tesla, od 19. do 21. ožujka 2021. Tema ovogodišnjega MDB-a bila je Svjetlost i virtualno okruženje.
Već treću godinu zaredom, u okviru MDB-a, umjetnik Hanibal Salvaro sudjeluje s Međunarodnom
izložbom digitalnih otisaka na ceradnom platnu,
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pod nazivom Zagreb Full Color 21 postavljenom na
žičanu ogradu Tehničkog muzeja Nikola Tesla.
Pored ove novosti, u organizaciji MDB-a ističemo
svjetlosnu instalaciju Dugin hir, umjetnika s instituta „Ruđer Bošković“, Gordane i Zorislava Šojata.
Oni su veliku izložbenu dvoranu toga Muzeja ispunili svjetlosnim efektima razlijevanja i igre boja.
Ostali su izlagači predstavili svoje zanimljive radove u formi video izložbe.
Udruga AMCA TTF, također daje potporu i Danu
otvorenih vrata – TSRC-a 2021. Ove godine otvoreni dan s temom Novi materijali pomiču granice održan je 24. rujna 2021. u Tehničkom muzeju Nikola
Tesla u hibridnom obliku. Predsjedništvo AMCA
TTF-a u prethodnom je periodu održalo četiri
sjednice, u vrijeme prije Skupštine i uoči objave
Glasnika AMCA TTF, u 2020. i u 2021.
U 2020. objavljen je Glasnik AMCA TTF, druge važne aktivnosti Udruge. Od osnutka Udruge, 2004.
godine, objavljeno je 17 brojeva toga Glasnika koji
Udruga šalje na brojne adrese članova i prijatelja u
zemlji i inozemstvu. Osim Glasnika, Udruga šalje
članovima i prijateljima AMCA TTF-a čestitke za
Božić i Novu godinu te za Uskrs.
Ove godine, zbog već poznatih neprilika izazvanih pandemijom Covid-19, održana je samo jedna
tribina 25. kolovoza 2021. u hibridnom obliku na
kojoj je sudjelovao profesor Lubos Hes s Technical
University of Liberec iz Češke.
Svake godine udruga AMCA TTF osvježava listu
članova iz redova novo promoviranih studenata
TTF-a i time postupno pomlađuje članstvo. Su-

kladno Statutu i misiji Udruge, AMCA TTF je u
prethodnom razdoblju ostvarila većinu planiranih
aktivnosti. Poslovanje Udruge rezultiralo je pozitivnom bilancom. Udruga od osnutka raspisuje
Natječaj za najbolje studentske radove iz donacije
Ferida Jakupovića – za potporu i pomoć studentima. U kategoriji najboljeg likovnog rada vezanog
uz modnu ilustraciju u ak. god. 2020./2021. nagrađen je rad studentice dizajna Ines Barić, pod mentorstvom izv. prof. art. Pauline Jazvić.
AMCA TTF tradicionalno prati rad i razvoj uspješnih tekstilnih tvrtki u Hrvatskoj i na svakoj Skupštini predstavi jednu od tih tvrtki radi poticanja
novih izazova alumnima u kriznim godinama proizvodnje u Hrvatskoj. Na ovogodišnjoj elektroničkoj
Skupštini alumni AMCA TTF Josip Marković, mag.
ing. techn. text., predstavio je DM Tekstil, krojački
obrt svoje obitelji Marković iz Ozlja koji korisnicima pruža inovativna i kvalitetna rješenja te daje
brzi odgovor na sve zahtjeve koji dolaze s tržišta.

Proizvodi DM Tekstila

Udruga AMCA TTF nada se da će se iduća Skupština održati uživo uz tradicionalno okupljanje članova i prijatelja Udruge.
Ana Marija Grancarić i Lea Botteri

Izvješće o radu Hrvatske udruge diplomiranih studenata
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta AMCA ERF u 2021. godini
Aktivnosti Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (AMCA-ERF) u 2021. godini
obilježene su ovim događanjima: organizacijom
godišnje Skupštine AMCA-ERF, inicijativom naših studenata u potresu pogođenim gradovima
Sisačko-moslavačke županije, programskom podrškom organizaciji Kongresa naših studenata ERFUSS-2021, sudjelovanjem na Izbornoj skupštini
ALUMNI UNIZG te konačno, informacijom o dobitnicama Rektorove nagrade u 2021.

Skupština AMCA-ERF
Godišnja skupština AMCA-ERF-a za 2020. godinu održana je prema modelu hibridnog druženja
u predavaonici 10 Fakulteta. U radu Skupštine sudjelovalo je 10 osoba dok je njih 20 pratilo rad na
daljinu putem platforme Teams. Nakon proceduralnih imenovanja značajnih za održavanje redovne Skupštine (verifikacijske komisije, zapisničara
te ovjerovitelja zapisnika) prikazan je rad Udruge
Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

u 2020. godini i financijsko izvješće. Iz rada naše
AMCA-e u 2020., u skladu s epidemiološkim mjerama, važno je istaknuti neke aktivnosti. Predsjedništvo i Nadzorni odbor AMCA-e održali su u
2020. tri online sjednice. Članice Predsjedništva
Klara Matejčić i mr. sc. Silvana Bilonić Milošević
uživo su sudjelovale u radu Skupštine Saveza alumni udruga (15. – 17. srpnja 2020.). Na Danu karijera Sveučilišta u Zagrebu (16. listopada 2020.)
sudjelovali smo samo na daljinu, na društvenim
mrežama bili smo vidljivi s desetak objava, i naravno, dostavili smo prilog o radu naše AMCA-e za 29.
broj Glasnika koji je po prvi puta objavljen u dvojezičnom (hrvatski, engleski) digitalnom i tiskanom
obliku. Iz epidemioloških su razloga odgođena dva
glavna događaja, obilježavanje 10 godina rada AMCA-ERF te 3. susret generacija alumna (generacije
1980. – 1985.). Zahvaljujemo našem predsjedniku,
gospodinu Mariu Šafranu što je prisustvovao Godišnjoj skupštini.
U završnom je dijelu Skupštine naša alumna Dina
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Dina Dežmar na radnom mjestu u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“

Dežmar održala pozvano predavanje na temu Sloboda i odgovornost u kojem je prikazala svoj profesionalni razvojni put, svu ljepotu i izazove zanimanja edukacijskoga rehabilitatora koje pokriva
široko područje djelovanja, zahtijeva velik raspon
kompetencija - interdisciplinarnih znanja, vještina i razumijevanja, ne samo o znanstvenim spoznajama i načelima edukacijsko-rehabilitacijske
znanosti, već i o međuljudskim odnosima, etičkim
vrijednostima i stavovima koje svaki edukacijski
rehabilitator razvija i nosi u sebi. Na početku profesionalne karijere alumna Dina Dežmar radila je
u području obrazovanja djece s većim teškoćama u
razvoju, da bi nakon sedamnaest godina prepoznala poziv tima za ranu intervenciju Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“
u Rovinju gdje i danas radi kao članica stručnoga
tima na poslovima rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji. Radeći u različitim sustavima,
naučila je kako svaki sustav čine ljudi koji svojim
profesionalnim i odgovornim djelovanjem „mogu
doprinijeti potrebnim pozitivnim promjenama
kod ciljane populacije i okruženja te da ljepota slobode i lepeze djelovanja edukacijskoga rehabilitatora nosi i veliku odgovornost, ne samo u području
osobnog djelovanja, već i struke u cjelini“.

Studenti ERF-a za Petrinju i Sisak
Nedugo nakon razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji akademska zajednica ERF-a bila je
spremna pokazati na koji se način može organizirati
sustav brzih intervencija usmjerenih prema najranjivijima, a to su djeca, posebice djeca s teškoćama.
U potresu na području Sisačko-moslavačke županije oštećene su škole, vrtići, prostori Udruga osoba s
invaliditetom, Mala kuća i Soba čuda. Osim humanitarne akcije u kojoj smo svi u ERF-u, nastavnici i
studenti, prikupili veću količinu higijenskog i školskog pribora te didaktičkih materijala, osmišljana
je i inicijativa IGRA - Izađi, grli, rasti, aktiviraj se!. Inicijativa je pokrenuta od strane studenata preddiplomskog studija Rehabilitacija, diplomskog
studija Edukacijska rehabilitacija te diplomskog
studija Logopedija. Skupina studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Nina Bolonja, Ana
Knežević, Jana Korlević, Lucija Veršić, Nina Lovrić,
Karolina Đenadija, Ivana Bilić, Matea Luburić, Lau18

ra Marinović, Matea Zovko, Mihaela Đurenec, Martina Galić) angažirala se kako bi svojim znanjima i
iskustvima pomogle djeci i obiteljima u potresom
pogođenim gradovima. Kroz čitav su proces koordinatorice inicijative surađivale s upravom i nastavnicima ERF-a, od kojih su se od početka najviše
angažirali naši nastavnici doc. dr. sc. Damir Miholić
i doc. dr. sc. Sonja Alimović sa studijskog programa Rehabilitacija i Edukacijska rehabilitacija. Prva
faza inicijative bila je humanitarna akcija putem
prikupljanja igračaka, društvenih igara, slikovnica
i drugih dječjih potrepština. Koordinatorice su u
pratnji nastavnika dostavile prikupljene materijale u Osnovnu školu Glina i u Dječji vrtić Bubamara
u Glini. Druga, opsežnija faza, potaknuta je spoznajom kako je igra esencijalna za djecu i ne smije
se zanemariti niti u izvanrednim situacijama izazvanima pandemijom i potresom. Stoga je pripremljen niz inkluzivnih radionica prilagođenih djeci
s teškoćama i bez teškoća u razvoju. Također, isplanirane su radionice za roditelje, s ciljem njihova
osnaživanja. U planu je i pridruživanje studenata
sa studija Socijalne pedagogije daljnjim aktivnostima. Okupljanjem studenata, nastavnika i asistenata sa svih studijskih programa oko inicijative IGRA
promiče se interdisciplinarnost i kontinuirana
suradnja među studijima ERF-a. Tijekom cijele
organizacije aktivnosti nije izostao duh volonterskoga angažmana („dobrovoljno ulaganje osobnog
vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge
osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“) osobito od strane studenata. Inicijativu IGRA studenti, nositelji aktivnosti, predstavili
su na Znanstveno-stručnoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem Odgojno-obrazovna, zdravstvena i socijalna infrastruktura za djecu s teškoćama
i osobe s invaliditetom koja je od 6. do 8. travnja 2021.
održana u Primoštenu.

Koordinatorice s prikupljenim igračkama za Glinu

ERFUSS2021 i u pandemiji COVID-19
Uzevši u obzir epidemiološke mjere koje su bile na
snazi u cijeloj državi, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je 4.
Međunarodni kongres studenata, „ERF u suradnji
s…“. Bilo je neophodno osigurati sve uvjete kako bi
se predavači i jedan dio sudionika mogao okupiti
uživo, dok je veći dio sudionika i jedan dio predavača sudjelovao na kongresu na daljinu. Skup je
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održan u razdoblju od 23. do 25. travnja 2021. godine pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, sufinanciran sredstvima projekta LOSPER, Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta i Studentskoga centra.
O projektu LOSPER: Unaprjeđenje kvalitete studija
logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije provodi se sada treću godinu u okviru poziva
Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira na razini
visokog obrazovanja, Operativnog programa Razvoj
ljudskih potencijala 2014. – 2020. Novčano ga podupire
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), tri
su glavna cilja: Izrada standarda za tri zanimanja, logoped, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, triju
kvalifikacija, magistar/magistra logopedije, magistar/
magistra socijalne pedagogije, magistar/magistra edukacijske rehabilitacije te izrada tri integrirana studijska
programa.
Kao i svih prethodnih godina, tako je i ovogodišnji
ERFUSS2021 održan u suradnji s našom AMCAom. Cilj spomenutog studentskog Kongresa vidljiv je u njegovu nazivu, ERF u suradnji ili skraćeno ERFUSS, koji upućuje na želju naših studenata
za ostvarivanjem suradnje na interdisciplinarnoj i
multidisciplinarnoj razini. Kao i prethodnih godina, naši su studenti postavili glavne ciljeve međunarodnoga kongresa: 1. razmjena znanja iz različitih srodnih i manje srodnih struka, 2. poticanje
timskoga rada i 3. osnaživanje mladih alumna i studenata za budući rad s osobama s poremećajima u
komunikaciji, jeziku i govoru, s djecom s teškoćama
u razvoju i osobama s invaliditetom te s osobama s
poremećajima u ponašanju. Program ERFUSS-a
obuhvatio je 20 studentskih izlaganja, preglednih
i istraživačkih radova koji su osim s ERF-a pristigli i s ostalih studija u Hrvatskoj i u inozemstvu,
primjerice studija komunikologije, nutricionizma, dentalne medicine, fizike i dr. Održane su tri
studentske radionice i šest plenarnih predavanja
iz područja: logopedije, edukacijske rehabilitacije
i socijalne pedagogije. Između izlaganja sudionici
su imali prilike poslušati dvije inspirativne priče
izvanrednih pojedinaca. Studenti su također imali
prilike čuti predavanje Usklađivanje studijskih pro-

grama logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske
rehabilitacije sa standardima zanimanja i kvalifikacija koje su održale članice radne skupine projekta
LOSPER, prof. dr. sc. Sandra Bradarić Jončić, prof.
dr. sc. Mirjana Lenček, doc. dr. sc. Gabrijela Ratgajec Gašević i prof. dr. sc. Zrinjka Stančić.

Članice Organizacijskog odbora

Iako je većina sudionika pratila ERFUSS2021 iz svojih domova, zahtjevna tehnička realizacija odvijala
se u prostorijama ERF-a, a koordinirale su ju studentice, članice Organizacijskog odbora Ema Malešević, Laura Marinović, Lucija Ratković, Matea
Visković, Roberta Kršulja, Nina Bolonja, Andrea
Perić, Roberta Bajčić, Tamara Vlahović, Ana Posavčević i Elizabeta Nemec, uz pomoć informatičke
podrške iz Studija Arena.
Nakon Konferencije je u izdanju našeg ERF-a
objavljena knjiga sažetaka dostupna na digitalnom akademskom repozitoriju Dabar.

Rektorova nagrada u 2021.
U području društvene znanosti tri su studentice
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dobitnice
Rektorove nagrade. To su: Dunja Mrinjek za rad
Utjecaj masovnih medija na formiranje mišljenja hrvatskih studenata o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom uz mentorstvo izv. prof. dr. sc.
Renate Pinjetela, te autorski dvojac Nikolina Kušterbajn i Valerija Kulić za rad Teškoće u orijentaciji
i kretanju slijepih osoba prilikom nošenja zaštitne maske tijekom pandemije COVID-19 uz mentorstvo izv.
prof. dr. sc. Sonje Alimović.
Zrinjka Stančić

AMAC FSC suorganizirao devetnaestu međunarodnu
znanstveno-stručnu konferenciju Znanost i razvitak prometa-ZIRP
U organizaciji Fakulteta prometnih znanosti, ovogodišnja je konferencija ZIRP – Znanost i razvitak
prometa održana 30. rujna i 1. listopada u Šibeniku
pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva turizma i sporta i Sveučilišta u Zagrebu.
Konferencija ZIRP i ove je godine okupila renomirane stručnjake iz Europe i svijeta s ciljem prezentiranja inovativnih rješenja temeljenih na znanstvenim istraživanjima te mogućnostima njihove
Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

primjene u praksi. Kao i uvijek, okupio se veći broj
alumna Fakulteta prometnih znanosti, a Udruga bivših studenta Fakulteta prometnih znanosti – AMAC FSC bila je po tradiciji suorganizator
Konferencije.
Fokus konferencije bio je na tematskom području
organizacije prometa u „pametnim gradovima“
uz ostale teme iz područja prometa, logistike i aeronautike. Raspravljalo se o urbanoj mobilnosti,
sigurnosti prometa, upravljanju velikim bazama
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Sudionici konferencije

podataka, prognozi zaliha, automatskom naručivanju, razvoju inteligentnih transportnih sustava, zakonodavstvu i mnogim drugim zanimljivim
temama.
30. rujna održana je panel-diskusija pod naslovom
Smart Mobility for Future Cities na kojoj su eksperti
iz područja prometnog planiranja i logistike raspravljali o izazovima prometnog i logističkog sektora u urbanim područjima. Na panelu su sudjelovali ovi govornici:
Kensuke Tsuchiya, predsjednik Toyota Adria; mr.
sc. Isabelle Vandoorne, Europska komisija, Directorate-General for Mobility and Transport; dr.
sc. Ivana Podnar Žarko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva; Vedran Pavelić, dipl. ing., Eccos Inženjering d.o.o.; dr. sc. Pavel
Hrubeš, dekan Fakulteta prometnih znanosti Tehničkog sveučilišta u Pragu; mr. sc. Ana Preost, Zagrebparking d.o.o. i dr. sc. Marko Slavulj, Fakultet
prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Tijekom ZIRP-a održana su pozvana predavanja
eminentnih međunarodnih znanstvenika i struč-

njaka iz područja prometa, logistike i aeronautike
na temu održivih i pametnih gradova te primjene
suvremenih transportnih tehnologija i digitalnih
alata u kvalitetnijem pružanju urbane mobilnosti i
održavanja zrakoplova. Sudjelovali su ugledni predavači iz inozemstva: dr. sc. Tamara Djukić (Barcelona), dr. sc. Jörn Schönberger (Dresden), dr. sc.
Alena Novák Sedláčková (Žilina), dr. sc. Benjamin
Nitsche (Berlin), dr. sc. Ivana Dusparić (Dublin);
dr. sc. Paulina Golinska-Dawson (Poznan).
Na konferenciji su održane i dvije radionice:
▪▪ LoMI – internacionalizacijom preskačemo granice – prezentacija novog studijskog programa na
engleskom jeziku Logistika i upravljanje mobilnošću
▪▪ AGKN – Asian-German Network for Transport and
Logistics e.V.
Konferencija i prezentacija znanstvenih radova
odvijala se hibridno, a na ovogodišnjoj konferenciji prikupljeno je ukupno 48 radova iz 11 zemalja,
od čega je objavljeno 14 radova u Springerovoj ediciji zbornika te 22 rada u Zborniku ZIRP-a, dok su
recenzenti predložili dva rada za objavu u časopisu
Promet. Ukupno je na Konferenciji bilo oko 300
sudionika, od kojih sedamdesetak uživo, dok su
ostali sudionici sudjelovali online.
Zaključno, devetnaesti ZIRP omogućio je sudionicima sadržajno druženje uz razmjenu znanstvenih
i stručnih spoznaja te je ostvaren dodatni zalog za
organiziranje jubilarnog dvadesetog ZIRP-a 2022.
Alumni našeg Fakulteta još su jednom dali vjetar u
leđa aktivnostima Fakulteta, čime se dobra tradicija nastavlja i jačaju se veze bivših studenata s njihovim Fakultetom.
Izvršni odbor AMAC FSC-a

Udruga diplomanata i prijatelja
Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (AMAC-UFZG)
Zbog pandemijskih je okolnosti Udruzi bio otežan
rad, ali je predsjedništvo započelo s organiziranjem
tematskih online susreta. Ti su susreti zamišljeni
kao druženja alumna UFZG-a uz kratko poticajno
izlaganje uglednoga predavača / ugledne predavačice i raspravu ili razgovor u koji se mogu uključiti
svi sudionici. Cilj je takvih susreta ojačati, ohrabriti i susretati se unatoč nepovoljnim okolnostima.
Prvi je takav susret bio održan 29. ožujka 2021. s poticajnim predavanjem uvaženoga profesora Filozofije odgoja i vrsnoga mislioca, doc. dr. sc. Draženka
Tomića. Trska i/ili hrast? bio je naslov poticajnoga
izlaganja kojega je tema bila usmjerena na vrednote i vrijednosti, strahove i nade te sve ono što nas je
kao prosvjetne djelatnike zadesilo u suvremenim
okolnostima.
Drugi je takav susret održan 26. travnja 2021. s
poticajnim uvodnim izlaganjem dr. sc. Tanje Baran, glavne urednice na Radio Sljemenu. Izazovna
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Mario Šafran i Siniša Opić dogovaraju održavanje Skupštine
na Učiteljskom fakultetu

tema o kojoj se nakon kratkoga izlaganja razgovaralo bila je Jesmo li se dokraja ogolili?. Tema izlaganja
i razgovor bili su usmjereni na prisutnost učitelja
i odgojitelja u medijima te posljedice te prisutnosti (Škola za život, nastava na daljinu...). Sudionici
su raspravljali o medijskom prostoru koji je dodi-
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jeljen učiteljima i odgojiteljima. Iz rasprave su uz
zaključke proizašla i nova pitanja o kojima će se
ubuduće raspravljati: Jesu li mediji pravi prostor u
kojem učitelji i odgojitelji trebaju tražiti svoje mjesto? Jesu li društvene mreže prostor koji učiteljima
i odgojiteljima omogućuje bolju vidljivost?
Predsjednica, doc. dr. sc. Martina Kolar Billege, redovito je sudjelovala na sjednicama Predsjedništva
Saveza ALUMNI UNIZG. Na Izbornoj sjednici Saveza ALUMNI UNIZG, održanoj 1. srpnja 2021. na
Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, ponovo je izabrana u Predsjedništvo Saveza, a na prvoj sjednici
Predsjedništva, održanoj 17. rujna 2021., izabrana
je za potpredsjednicu Saveza ALUMNI UNIZG.
Prilika je to za podizanje vidljivosti i ugleda Učiteljskoga fakulteta u široj društvenoj zajednici jer
Savez okuplja alumne svih sastavnica Sveučilišta u
Zagrebu, a oni djeluju u zemlji i inozemstvu.

Svjetski dan učitelja i Dan Učiteljskoga
fakulteta
U utorak, 5. listopada 2021. godine obilježili smo
Dan Učiteljskoga fakulteta i Svjetski dan učitelja,
a ujedno je predstavljena i nova Uprava Učiteljskoga fakulteta za mandatno razdoblje 2021./2022.2023./2024. Svečanu akademiju svojom su nazočnošću uveličali gosp. Zoran Milanović, predsjednik
Republike Hrvatske te brojni ostali visoki dužnosnici Vlade, Hrvatskog sabora, rektor našega i rektori drugih sveučilišta, dekani i prodekani ostalih
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te ravnatelji agencija i ustanova s kojima Učiteljski fakultet uspješno surađuje.

vezanosti svih sastavnica Sveučilišta. Svojom je nazočnošću iskazao čast Učiteljskome fakultetu kojega je i sam bio djelatnikom nekoliko godina.
Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ivica Šušak, dipl. iur., sudjelovao je na svečanoj sjednici kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i resornoga
ministra Radovana Fuchsa. U svom je obraćanju
poručio da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i
Vlada Republike Hrvatske podržati razvoj Učiteljskoga fakulteta u formalnom i stručnom smislu.
Predsjednica saborskoga Odbora za obrazovanje,
znanost i kulturu, prof. dr. sc. Vesna Bedeković,
istaknula je važnost rješavanja aktualnih problema u obrazovanju i implementacije suvremenih
znanstvenih spoznaja i dostignuća. Iskazala je namjeru i dalje pružati sveobuhvatnu profesionalnu
podršku Učiteljskome fakultetu.

Predsjednik Zoran Milanović u posjetu Učiteljskom fakultetu
s dekanom Opićem

Osobitu je čast Učiteljskome fakultetu svojim sudjelovanjem na svečanoj akademiji iskazao gospodin Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske. Posjetivši prvi put našu instituciju, izrekao
je asocijacije povezane s osobnim odrastanjem i
obrazovanjem uz majku učiteljicu. U svom je obraćanju naglasio važnost profesionalne kompetencije, ali i kompetitivnosti institucije u okvirima Republike Hrvatske i u širem europskome kontekstu.

Nova Uprava Učiteljskoga fakulteta

Na svečanoj su se sjednici prisutnima obratili prof.
dr. sc. Siniša Opić, dekan Učiteljskoga fakulteta.
U svojem je obraćanju odredio poziciju i istaknuo
važnu ulogu odgojitelja i učitelja kao nositelja odgoja i obrazovanja u društvu. Njihova se vrijednost
i učinak ne može iskazati njihovom cijenom na tržištu rada. Za iznimne zasluge i doprinos ugledu
i razvoju Učiteljskoga fakulteta, dekan je dodijelio priznanja i nagrade zaslužnim institucijama i
pojedincima.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir
Boras, istaknuo je važnost interdisciplinarne poBroj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

Kulturni dio programa

U kulturnom su dijelu programa sudjelovali profesori glazbenoga dijela Umjetničke katedre i učenici OŠ Davorina Trstenjaka.
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Martina Kolar Billege
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prilozi alumni udruga

Djelovanje AMCA-e Toronto u 2021. godini
Usprkos izolaciji i problemima uzrokovanim globalnom pandemijom, Upravni je odbor AMCA-e
Toronto nastavio organizirati aktivnosti u novom
obliku nastojeći uključiti svoje članstvo i širu zajednicu. Nekadašnja okupljana uživo zamijenjena su zanimljivim događajima i druženjima preko
Zoom applikacije, a počela su još koncem 2020. predavanjima Vuka Vukovića, Ivana Ðikića i Davora
Pavune te online Božićnim domjenkom.
Seriju predavanja 2021., preko Zoom aplikacije,
otvorila je Branka Bezić Filipović u siječnju ove
godine. Dobro poznata među iseljeništvom, donedavna voditeljica splitske podružnice Matice
iseljenika i autorica mnogobrojnih knjiga, gospođa Bezić predstavila je svoju najnoviju knjigu Jose
Miličić - zadnji poglavica plemena Yagan. To je predavanje bilo obojeno živopisnim humorom u anegdotalnom stilu Branke Filipović.
U veljači je održana, također putem Zoom aplikacije, godišnja skupština na kojoj su izabrani „novi
stari“ članovi Upravnoga odbora, dopredsjednica Ana Bačić, tajnica Vesna Gmazel i član UO-a za
društvene aktivnosti Miro Trstenjak.

predavanje imalo velik broj sudionika te se razvila
zanimljiva diskusija u slobodnom dijelu programa
predavanja.
Ovoga je ljeta naša udruga dobila posebno priznanje za svoja dva istaknuta člana. Na skupštini Saveza Alumni UNIZG, održanoj u Zagrebu 1. srpnja
2021., blagajnik naše udruge Stjepan Gotal izabran
je za člana Časnoga suda, a predsjednik Krešimir Mustapić za koordinatora za Sjevernu i Južnu
Ameriku te, dogovorom koordinatora, za potpredsjednika Saveza.
Udruga AMCA Toronto, kao i predsjednik udruge Krešimir Mustapić, također su dobili posebno
priznanje za promicanje hrvatske kulture i alumni
filozofije u Kanadi te organizaciju prikupljanja
donacija Crvenom križu Republike Hrvatske s namjerom saniranja posljedica potresa.

Krešimir Mustapić preuzima priznanje na Skupštini
Saveza ALUMNI UNIZG

Predavanje na temu 50 godina Glasnika Hrvatske
akademije Amerike, odgođeno od svibnja prošle
godine, održano je u veljači ove godine. Govornici su bili: John P. Kraljić, predsjednik organizacije
Hrvatske akademije Amerike, Vinko Grubišić, renomirani slavist, kroatist i nagrađivani gostujući
urednik Akademijina časopisa (Journal of Croatian
Studies) te profesor doktor Vladimir Bubrin. Hrvatska akademija Amerike utemeljena je u Sjevernoj
Americi još 1953. godine sa sjedištem u New Yorku
za proučavanje naše literature, kulture i povijesti.
Akademija danas objavljuje jedan od najuglednijih
hrvatskih časopisa u iseljeništvu – Journal of Croatian Studies, koji je ispunjen znanstvenim i stručnim radovima iz povijesti, književnosti, likovne i
glazbene umjetnosti, sociologije, prava, filozofije,
teologije, ekonomije te prirodnih znanosti.
U mjesecu lipnju, za AMCA-u Toronto, predavanje putem Zooma na temu Izazovi pri projektiranju i
izvedbi Pelješkog mosta održali su glavni projektant
ovog monumentalnog projekta ing. Marijan Pipenbaher i glavni inženjer projekta Pelješkog mosta
u ime Hrvatskih cesta ing. Jeroslav Šegedin. Ovo je
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Zahvalni smo svim donatorima koji su nesebično
donirali sredstva za AMCA Toronto Croatia Earthquake Relief Fund, za koji je ukupno prikupljeno 21 600 kanadskih dolara.
S normalizacijom i stabilnom pandemiološkom
slikom u Ontariju, Udruga je započela planirati
aktivnosti do kraja godine.
Pripremaju se još dva predavanja, jedno na temu
obilježavanja 50 godina od Hrvatskoga proljeća te
predavanje na temu 500. obljetnice izdavanja kapitalnog epskog djela hrvatske književnosti Judite,
Marka Marulića.
Također, u pripremi je dodjela stipendije AMCA-e
Toronto namijenjene studentima u zajednici koji
zadovoljavaju kriterije definirane po pravilniku
naše udruge.
Uzbuđeni smo i zbog nadolazećeg Božićnog domjenka 10. prosinca, što će biti prvi skup uživo od
početka pandemije, a na kojem će se dodijeliti stipendija najboljem kandidatu.
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Ana Bačić
Dopredsjednica AMCA-e Toronto
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Član AMCA Quebec Tomislav Friščić - dobitnik Medalje
„Spiridion Brusina”

Tomislav Friščić

Ovogodišnji dobitnik Medalje „Spiridion Brusina“ Hrvatskoga prirodoslovnog društva (HPD-a)
jest Tomislav Friščić, profesor kemije, Tier-1 Canada Research Chair u polju mehanokemije i reakcija u čvrstom stanju na Department of Chemistry, McGill University, koji je također član AMCA
Quebec.
Medalja „Spiridion Brusina” dodjeljuje se istaknutom stranom ili hrvatskom znanstveniku sa
stalnim boravištem u inozemstvu, koji je svojim
radom, među ostalim, pomagao hrvatsko prirodoslovlje, bilo u obliku suradnje s hrvatskim znanstvenicima, znanstvenog djelovanja u Hrvatskoj
ili promocije hrvatske znanosti u svijetu. U slučaju
prof. Friščića, ova Medalja nagrađuje sva tri oblika
djelatnosti s obzirom na njegovu dugogodišnju
suradnju sa znanstvenicima iz Hrvatske pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF-u) i Institutu Ruđer Bošković (IRB), njegovo djelovanje
kao vanjskog suradnika IRB-a te njegovu ulogu u
predstavljanju hrvatske znanosti, znanstvenih organizacija i potpomaganja hrvatskih znanstvenika
u svijetu.
Veze prof. Friščića s hrvatskim znanstvenicima neprekinuto traju od njegova odlaska na doktorski
studij na University of Iowa (2002. – 2006.) gdje
je nakon njega još nekoliko studenata iz Hrvatske
završilo doktorski studij u istoj istraživačkoj grupi
prof. MacGillivray-a, postdoktorskog rada pri Sveučilištu Cambridge gdje je organizirao postdoktorske posjete znanstvenika iz Hrvatske u laboratorij
prof. Jonesa, te u nastavku karijere kao profesor pri
McGill University gdje je redovito radio s gostujućim studentima, doktorandima i postdoktorskim
istraživačima iz Hrvatske. U posljednjih je dvadeset godina radio s deset studenata ili znanstvenika
iz Hrvatske te je sa znanstvenicima iz Hrvatske ili
sa znanstvenicima hrvatskoga podrijetla objavio
85 znanstvenih radova i uređivao poseban broj časopisa Crystal Growth & Design koji izdaje Američko
Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

kemijsko društvo. Kao primjer njegovog znanstvenog djelovanja sa znanstvenicima iz Hrvatske spominjemo rad Halogen-bonded cocrystallization with
phosphorus, arsenic and antimony acceptors (Nature
Commun. 2019, 10:61) koji je rezultat zajedničkoga
rada prof. Friščića i prof. Cinčića pri Prirodoslovnomatematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
uključujući i posjet doktorandice Katarine Lisac
Montrealu, a koji je popularno-znanstveni časopis
Quebec Science na temelju javnog glasanja čitatelja
uvršten među deset najboljih znanstvenih ostvarenja iz kanadske provincije Quebec.
Medalju „Spiridion Brusina” dodijelio je prof.
Friščiću dugogodišnji suradnik i kolega, također
i tajnik Hrvatskog prirodoslovnog društva, prof.
Nenad Judaš s Kemijskog odsjeka PMF-a, na ovogodišnjem Hrvatskom sastanku kemičara i kemijskih inženjera (HSKIKI) u Malom Lošinju (5.
– 8. listopada 2021.). U skladu s pravilima dodjele
Medalje, prof. Friščić održao je posebno popularno-znanstveno predavanje na kojem je predstavio
poveznice između vlastitoga rada u čišćoj, zelenoj
kemiji te djelovanja prof. Brusine koji je bio zagovornik razumijevanja i očuvanja hrvatske prirodne baštine. Predavanje je ove godine bilo u novom
obliku večernjeg predavanja tijekom 27. Hrvatskog
sastanka kemičara i kemijskih inženjera (HSKIKI),
a pomoću kojega je prof. Friščić mogao uspostaviti bližu vezu s publikom te predstaviti znanstveni
rad i povijest u obliku priče.

Medalja „Spiridion Brusina“ – lice i naličje

Dodjela Medalje „Spiridion Brusina” laureatu s
McGill Universityja ima poseban značaj za članove AMCA-e Quebec jer izravno nastavlja tradiciju
koju je započeo naš prijašnji dobitnik ovoga priznanja, počasni predsjednik AMCA-e Quebec prof.
Krešimir Krnjević (1927. – 2021).
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Priredili Nenad Judaš, Tomislav Friščić i Ante L. Padjen
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ISTAKNUTI ALUMNI

Intervju s Bartolom Šimunićem

U rubrici Istaknuti alumni razgovarali smo s Bartolom Šimunićem, magistrom inženjerom prometa. Nakon diplome Fakulteta prometnih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu, život i karijera odveli su ga
u drugom smjeru, u smjeru digitalnih komunikacija. Danas obnaša dužnost pročelnika Kabineta
Ureda predsjednika Republike Hrvatske, a o svojim uspjesima, znanju i iskustvu koje je stekao za
vrijeme studija ispričao je u ovom razgovoru.
Završili ste Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Koji su bili Vaši motivi za upis na
taj studij koji je podrazumijevao da kao mlad čovjek napustite rodni kraj?
Moja želja za studijem na Sveučilištu u Zagrebu
postoji otkad znam za sebe i uvijek sam htio doći
u veći grad jer mi prirodno odgovaraju veće sredine. Nakon završetka Tehničke škole u Zadru upisao sam Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu koji, moram priznati, nije bio moj prvi izbor. Velika želja bila mi je da postanem vojni pilot,
ali zbog određenih zdravstvenih razloga, koji su
me u tome spriječili, morao sam razmisliti o drugoj mogućnosti. Obećao sam sam sebi da ako neću
letjeti, neću ni biti blizu aviona, ili vozim avion ili
nisam tu. Kod donošenja odluke o izboru fakulteta
razmišljao sam gdje bih se nakon završetka studija
mogao brzo zaposliti i tako sam odlučio upisati Fakultet prometnih znanosti, smjer logistika jer sam,
između ostalog, uvijek volio „organizaciju“.
Što smatrate najvažnijim vrijednostima koje ste
dobili i usvojili tijekom studiranja?
Fakultet mi je pomogao da naučim mnoge bitne
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stvari u životu, a možda je najvažnija od njih upornost. Iskustvo, za koje mogu reći da me u potpunosti promijenilo, jest studentska razmjena (Erasmus)
koja za mene predstavlja vrijedno životno iskustvo
tijekom kojega sam imao priliku upoznati nove ljude i novu kulturu, spoznao sam kako funkcioniraju
druga sveučilišta, ali i naučio više cijeniti svoju zemlju. Postoji ta ljepota u tome što smo kao država
mali i na karti svijeta relativno nebitni, međutim,
moramo biti svjesni da nam takva okolnost pruža
određenu sigurnost i komfor koji drugi nemaju, ali
i veliku potrebu da radimo na izvrsnosti. Šansa malih zemalja da uspiju jest poticanje izvrsnosti.
Odakle je iznjedrena ta ideja „krenuti drugim
smjerom“ koji nije očekivani nastavak karijere nakon završetka Fakulteta prometnih znanosti?
Na prvoj godini studija upisao sam kolegij Prometno pravo i rekao bih da me taj kolegij odredio za
budućnost. Naime, tamo je moja tadašnja asistentica, a kasnije šefica, Ana Keglović Horvat izvodila
eksperimentalni program društvenih mreža i komunikacije na visokim učilištima. Na Anin sam se
poziv, uz još nekoliko kolegica i kolega, pridružio
programu. U tome sam se pronašao i odlučio da
ću završiti fakultet, ali se jednog dana ipak baviti
digitalnim komunikacijama. Nakon diplome sam
se odmah zaposlio zahvaljujući iskustvu koje sam
stekao radeći za vrijeme studiranja.
Koliko ste danas u kontaktu sa svojim
Fakultetom?
U kontaktu sam s kolegama s kojima sam studirao,
a budući je moj život nakon fakulteta krenuo u ne-
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kom drugom smjeru, nisam previše povezan s fakultetom, što sigurno ne bi bio slučaj da sam ostao
raditi u struci. Smatram da je vrlo važno povezati
fakultete i gospodarstvo, odnosno tržište rada na
način da poslodavci mogu od fakulteta zatražiti
i dobiti preporuke o studentima kojima bi ponudili posao. Sasvim je normalno da ukoliko osoba
želi dobar posao, mora dobiti i dobru preporuku.
Možda je prvo zaposlenje teže pronaći, međutim,
ukoliko imate dobru preporuku, vrata poslovnog
svijeta i napredovanja bit će vam uvijek otvorena.
Zato je jako bitno obavljati stručnu praksu tijekom
studiranja, ali i raditi kad god je to moguće.
Možete li se ukratko osvrnuti na svoje početke
bavljenja community managementom i što on točno
podrazumijeva?
Sjećam se tih početaka kada je pojam društvenih
mreža u Hrvatskoj još uvijek bio u povojima, do te
mjere da smo se mi na Twitteru u Hrvatskoj gotovo
svi poznavali, a često su se organizirala okupljanja
twiteraša. Naš je posao bio određene kompanije, organizacije i proizvode učiniti ljudima bližim
preko društvenih mreža, uspostaviti komunikaciju s kupcima itd. Community management jest
izgradnja odnosa s ciljanim grupama i održavanje
tog odnosa, to je komunikacija, nikako oglašavanje
– što se danas često krivo prikazuje. To je zajedničko, bilo da prodajete hotelske usluge, robne marke
ili komunicirate politički sadržaj.
Bili ste među prvim community menadžerima
Vlade kada je 2011. došla na društvene mreže i kao
komunikacijski savjetnik sudjelovali ste u kampanji gospodina Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima 2019./2020. Što smatrate najvećim
izazovima digitalne političke komunikacije budući da putem društvenih mreža komunicirate, u
ovom slučaju uime javnih osoba?
Situacija između 2011. i 2020. značajno se promijenila. Kod takvog posla najveći je izazov zadržati
hladnu glavu pri komunikaciji i to nije za ljude koji
su kratkog fitilja. Kada se uzrujaš, hodaj oko zgrade dok se ne smiriš, ali uvijek odgovaraj hladne
glave, to je „zlatni“ savjet community managementa
u politici. Puno smo toga naučili na primjerima iz
SAD-a, Velike Britanije i još nekih zemalja, ali ta
je znanja bilo potrebno prilagoditi situaciji u Hrvatskoj. Svaka je zemlja po pitanju politike spe-
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cifična, stoga je potrebno znati lokalizirati način
komunikacije.
Društvene mreže imaju svoje specifičnosti i različitu publiku, pa me u kontekstu digitalne političke komunikacije zanima kako vidite njihovu
ulogu i razvoj u budućnosti?
Svaka društvena mreža svijet je za sebe jer se na
svakoj nalazi različita publika. U Hrvatskoj Twitter
najviše koriste novinari i osobe koje rade u odnosima s javnošću, Facebook postaje sve više mreža
srednje generacije i starijih osoba, dok za Tik Tok
smatram da će postati najveći politički alat u budućnosti. Nevjerojatan je broj mladih ljudi koji su
prisutni na toj društvenoj mreži i tko uspije pronaći formulu kako politiku „prebaciti“ na Tik Tok,
imat će puno uspjeha. Kratka forma u vidu videa
i slike jako je bitna, dok tekst, na žalost politike,
postaje sve manje bitan. Bojim se da su kratke forme opasnost za politiku jer se premalo ulazi u šire
razmišljanje o tome što netko uistinu predstavlja,
a i otvara se prostor za fake news. Velik izazov državama bit će odluka o tome treba li i kako ograničiti
objave sadržaja na internetu, posebno neistinitog
ili znanstveno neutemeljenog sadržaja.
Trenutačno obnašate dužnost pročelnika Kabineta predsjednika Republike Hrvatske i vjerujem
da takvo radno mjesto, s obzirom na odgovornosti koju nosi, predstavlja za Vas velik izazov, ali i
dostignuće.
Drago mi je da sam dio tima predsjednika Milanovića, posao je izazovan, ali kad tim dobro funkcionira, onda je sve lakše.
Za kraj razgovora zamolila bih Vas poruku
svim našim studentima i alumnima Sveučilišta u
Zagrebu.
Iskoristite ovo vrijeme studiranja da pronađete
svoj put, ne dopustite da vam studiranje bude samo
polaganje ispita i obilaženje zavičajnih klubova.
Usvajajte druga znanja, ne samo vezana za struku,
kojima ćete obogatiti životno iskustvo. Putujte,
upoznajte nove ljude i slijedite svoje ambicije. I za
kraj, pronađite posao dok ste još na fakultetu, barem honorarni, kasnije će vam biti puno lakše.
Zahvaljujem na zanimljivom razgovoru i želim
Vam puno uspjeha u daljnjem profesionalnom
radu.
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Razgovarala Petra Lojen
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IN MEMORIAM

27. kolovoza 2021. godine, u 85. godini života preminuo je prof. dr. sc. Nenad Trinajstić, znanstveni savjetnik u mirovini i zaslužni znanstvenik Instituta Ruđer
Bošković, dugogodišnji djelatnik i kolega iz Zavoda za fizičku kemiju, redoviti
član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Profesor Nenad Trinajstić rođen je 26. listopada 1936. u Zagrebu, gdje je
završio osnovnu školu (1951.) i gimnaziju (1956.). Na Odsjeku za kemijsku
tehnologiju Tehnološkog fakulteta u Zagrebu diplomirao je 1960. i magistrirao 1966. godine. Godine 1967. doktorirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplome zapošljava se u
Akademik Nenad Trinajstić
Plivinom istraživačkom institutu. Početkom 1962. prelazi na Institut Ruđer
(1936. – 2021.)
Bošković, gdje provodi ostatak svog radnog vijeka. Godine 1992. izabran je za
redovitog člana, a kasnije i člana predsjeništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Objavio je više od 500 znanstvenih radova, nekoliko stotina stručnih članaka i 12 knjiga te je jedan od najcitiranijih hrvatskih kemičara. Jedan je od najcitiranijih hrvatskih kemičara s h-faktorom 59 i više od 15.000
citata. Njegov je profesionalni interes obuhvaćao područja kvantno-kemijskih i matematičkih metoda u
kemiji, a doprinosi u području teorije i računalne kemije molekulskih grafova u temeljima su tih grana
matematičke kemije. Bavio se razvojem i primjenom kvantno-kemijskih, kompjutorskih i matematičkih
metoda u kemiji te s osobama i događajima iz hrvatske kemije.
Bio je od 1990. do 1993. glavni suurednik časopisa Journal of Mathematical Chemistry, od 1994. do 2005.
glavni urednik časopisa Croatica Chemica Acta i od 2001. do 2008. glavni urednik, a od 2009. bio je počasni
urednik časopisa Prirodoslovlje, koji izdaje Matica hrvatska.
Akademik Trinajstić bio je član brojnih znanstvenih i kulturnih društava i udruženja, kao npr. Matice hrvatske od 1955., Hrvatskoga kemijskoga društva od 1960., Hrvatskoga centra PEN-kluba od 1987., Družbe
Braća Hrvatskoga Zmaja od 1991. (sa zmajskim imenom Zmaj Primorski), od 1992. bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a od 2005. član International Academy of Mathematical Chemistry.
Dobitnik je Nagrade grada Zagreba (1972.) Republičke nagrade za znanost Rugjer Bošković (1982.), američke nagrade Mid-America State Universities Association Distinguished Foreign Scholar (1986.), Državne
nagrade za životno djelo (2004.) i Medalje Božo Težak (2005.).
Akademik Trinajstić ostat će u trajnom sjećanju kao cijenjeni znanstvenik, stručnjak i kolega.
Na osnovi izvora: https://www.irb.hr/Novosti/In-memoriam-akademiku-Nenadu-Trinajsticu i
https://www.info.hazu.hr/2021/08/nenad-trinajstic/
U ponedjeljak 13. rujna 2021. u Ohridu je u 67. godini života preminuo istaknuti
hrvatski geolog i mineralog, akademik Vladimir Bermanec, redoviti profesor Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dugogodišnji profesor Prirodoslovnomatematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Odbora za znanost i
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva za Rektorovu nagradu te redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Akademik Bermanec rodio se 8. kolovoza 1955. u Zagrebu gdje je 1979. diplomirao mineralogiju na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta, 1987. magistrirao i 1992. doktorirao. Od 1978. radio je u MineraAkademik Vladimir Bermanec
loško-petrografskom zavodu PMF-a gdje je prošao sve akademske stupnje(1955. – 2021.)
ve od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju (2005.). Obnašao
je dužnosti predstojnika Mineraloško-petrografskoga zavoda (1997.−1999.), pročelnika Geološkog odsjeka
(2001.−2003.) te prodekana PMF-a (2004.−2006.).
Za redovitog člana HAZU, u Razredu za prirodne znanosti, izabran je 2012., a od 2006. bio je član suradnik.
Bio je predsjednik Odbora za geokemiju HAZU i aktivan član Hrvatske kristalografske zajednice.
U znanstvenom radu bavio se ispitivanjem kristalokemijskih svojstava minerala i mineralnih grupa kao
što su plagioklasi, mikroklin, zeoliti, tinjci, amfiboli, granati, hematiti, halit, tetraedrit i još više od 30 minerala i mineralnih grupa. Pritom je opisao i desetak novih (do tada nepoznatih) minerala. Sudjelovao je u
izradi nove enciklopedije minerala pod uredništvom J. A Mandarina iz Kanade.
Objavio je više od 40 članaka, uglavnom u suautorstvu s uglednim inozemnim stručnjacima, te je autor
dvaju sveučilišnih udžbenika (jednoga u suautorstvu) iz specijalne mineralogije, od kojih je za jedan nagrađen Nagradom Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo iz prirodnih znanosti za 2003. Bio je član mnogih međunarodnih, inozemnih i domaćih strukovnih društava i komisija te recenzent za mnoge domaće i
inozemne časopise.
Akademik Bermanec ostat će u trajnom sjećanju znanstvenoj zajednici u Hrvatskoj i svijetu, posebice u
područjima geologije i mineralogije.
Na osnovi izvora: https://www.info.hazu.hr/2021/09/umro-akademik-vladimir-bermanec/
priredio Kruno Kovačević
26

ALUMNI UNIZG

Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

VIJESTI SA SVEUČILIŠTA

Svečano obilježen Dan Sveučilišta u Zagrebu
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 3.
studenoga 2021. održana je svečana sjednica Senata u povodu obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu. Uoči svečane sjednice u HNK-u, sveučilišno
je izaslanstvo na groblju Mirogoju položilo vijence
i odalo počast preminulim profesorima i studentima Sveučilišta u Zagrebu.
Program svečanosti započeo je pozdravnim govorima visokih uzvanika. Uz predsjednika Republike
Hrvatske Zorana Milanovića, uzvanicima u HNK-u
obratio se izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner, izaslanik predsjednika
Vlade RH prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar
znanosti i obrazovanja, predsjednica Rektorskoga zbora Republike Hrvatske prof. dr. sc. Snježana
Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, te
akademik Dragan Čović, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Obraćanje Predsjednika Zorana Milanovića

Na svečanosti je uslijedio govor rektora prof. dr. sc.
Damira Borasa o Sveučilištu u Zagrebu na početku 353. akademske godine. Na početku obraćanja
istaknuo je kako o vrijednosti, veličini
i važnosti Sveučilišta u Zagrebu u hrvatskomu
obrazovanju i visokoškolskomu sustavu najbolje
govore brojke istaknuvši da je u 2019. godini 36,9 %
svih studenata koji su završili sveučilišni ili stručni
studij, 70 % doktora znanosti i 67,7 % nastavnika i
suradnika u nastavi na svim visokim učilištima u
Republici Hrvatskoj bilo sa Sveučilišta u Zagrebu.
Istaknuo je da je po broju prijavljenih patenata u
posljednjih 10 godina Sveučilište u Zagrebu prvo
među akademskim ustanovama u Hrvatskoj i približno jednako uspješno kao Institut Ruđer Bošković, a po broju osvojenih nagrada na međunarodnim i domaćim sajmovima inovacija najuspješnija
je institucija u Hrvatskoj. „Naše je Sveučilište ne
samo izvor i generator stručnjaka za potrebe gospodarstva, istraživanja i razvoja u Republici Hrvatskoj, nego i baza eksperata za suočavanje s
izvanrednim situacijama, poput potresa u Zagrebu i Banovini ili pandemije uzrokovane virusom
SARS-CoV-2“, rekao je.
Također je naglasio da su opstojnost i razvoj SveučiBroj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

lišta ponajprije zasluga njegovih nastavnika i istraživača, kao i svih drugih zaposlenika uz trajan cilj
vrhunskog obrazovanja i još bolje znanosti unatoč
i usprkos nestalnom i nedovoljnom financiranju.

Obraćanje rektora Damira Borasa

Svoje obraćanje zaključio je riječima „Želim da naše
Sveučilište u Zagrebu bude i dalje uspješno i da se
temelji na načelima humboldtskoga sveučilišta te
da ostane istinska zajednica nastavnika, istraživača i studenata i da služi svima njima, gospodarstvu,
svemu društvu i prije svega našoj domovini Hrvatskoj čuvajući sve općeljudske i ustavne vrijednosti.
Ut vivat et crescat et floreat, in plena autonomia, Universitas studiorum Zagrabiensis!“
„Hrvatska nije siromašna država niti je Zagreb siromašan grad, naše su mogućnosti značajno veće
i zato naše najveće sveučilište zaslužuje od države
više ulaganja, više novca“, poručio je predsjednik
Zoran Milanović te dodao da je i sam bivši student
zagrebačkoga sveučilišta, zbog čega je na dodatno
školovanje u inozemstvo svojevremeno išao bez
ikakvih kompleksa, odnosno s istom razinom znanja kao i njegovi kolege, vršnjaci iz drugih europskih država. „No, za tim europskim sveučilištima
naše najveće i najstarije, Sveučilište u Zagrebu, zaostaje po pitanju ulaganja odnosno izdvajanja države u njen rad“, naglasio je.
Predsjednica Rektorskoga zbora Republike Hrvatske prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica
Sveučilišta u Rijeci, podsjetila je da je zagrebačko
sveučilište Alma mater svim ostalim sveučilištima u Hrvatskoj. „Tradicija Sveučilišta u Zagrebu
je sjajna i obvezujuća. U prigodi obilježavanja ove
velike obljetnice želim zato iskazati duboku zahvalnost i poštovanje. Naš svijet znanosti i visokoga obrazovanja istovremeno je i osobito plemenit i
osobito zahtjevan. Plemenit, jer ga pokreće intrinzična motivacija za razumijevanjem. Zahtjevan, jer
traži naporan rad da se postigne to razumijevanje.
Upravo je zato silno važno našem sustavu dati mjesto u društvu koje zaslužuje. Gubljenje vjere u vladavinu zasluga i rada kojem svjedočimo porazno
je i moramo se zapitati možemo li to promijeniti“,
između ostaloga je u svom govoru navela rektorica
Prijić Samaržija.
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Nagrada “Andrija Mohorovičić” Sveučilišta u Zagrebu za 2021. godinu dodjeljuje se za ostvarene
znanstvene rezultate i promicanje znanstvene discipline i struke, osobito kemije, te za izniman doprinos
u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.
▪▪ dr. sc. Eduardu Marušiću Paloki, redovitom profesoru Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta
▪▪ dr. sc. Bruni Tomljenoviću, redovitom profesoru
Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta

Obraćanje predsjednice Rektorskoga zbora

Rektor je na svečanoj sjednici dodijelio 23 počasna
zvanja i titule professor emeritus umirovljenim
profesorima Sveučilišta u Zagrebu, nagrade „Fran
Bošnjaković“, „Andrija Mohorovičić“, „Andrija
Štampar“ i „Ars summa universitatis“ za godinu
2021. te medalje Sveučilišta u Zagrebu.
U umjetničkom dijelu programa svečane sjednice Senata u povodu Dana Sveučilišta u Zagrebu
sudjelovao je Joško Ševo i Komorni zbor Muzičke
akademije Sveučilišta u Zagrebu.
Svečanost je završila intoniranjem akademske himne Gaudeamus igitur.

Na temelju odluke Senata, prigodom obilježavanja
Dana Sveučilišta, u počasno zvanje professor emeritus izabrano je 23 naša umirovljena profesora:
Hrvoj Vančik, Ivica Džeba, Antun Galović, Branko
Jeren, Slavko Krajcar (postumno), Predrag Kvasnička, Alka Mihelić-Bogdanić, Mladen Obad Šćitaroci, Jurica Sorić, Bruno Baršić, Marko Duvnjak,
Željko Grabarević, Zvonko Kusić, Darko Macan,
Branka Zorc, Darko Grbeša, Jagoda Šušković, Ivo
Josipović, Dubravka Miljković, Branko Smerdel,
Dalibor Blažina, Stipe Grgas i Ivo Žanić.
■■ Dobitnici nagrada i priznanja
Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu
za 2021. godinu dodjeljuje se za ostvarene znanstvene rezultate i promicanje znanstvene discipline i struke te za izniman doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti.
▪▪ dr. sc. Ivanu Petroviću, redovitom profesoru Fakulteta elektrotehnike i računarstva
▪▪ dr. sc. Ivani Grčić, docentici Geotehničkoga
fakulteta
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Nagrada “Andrija Štampar” Sveučilišta u Zagrebu
za 2021. godinu dodjeljuje se za ostvarene znanstvene rezultate i promicanje znanstvene discipline i
struke te za izniman doprinos u prijenosu znanja i u
odgoju mladih stručnjaka u području biomedicinskih
znanosti.
▪▪ dr. sc. Adriani Vince, redovitoj profesorici Medicinskoga fakulteta
▪▪ akademiku Davoru Miličiću, redovitom profesoru Medicinskoga fakulteta
▪▪ dr. sc. Vladimiru Mrljku, redovitom profesoru
Veterinarskoga fakulteta
▪▪ dr. sc. Ivani Miletić, redovitoj profesorici Stomatološkoga fakulteta
▪▪ dr. sc. Ladi Rumora, redovitoj profesorici Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta
Nagrada „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u
Zagrebu za 2021. godinu dodjeljuje se
▪▪ mr. sc. Goranu Pristašu, redovitom profesoru
Akademije dramske umjetnosti
za promicanje umjetničke discipline i struke, nacionalne kulture i umjetnosti te za izniman doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u umjetničkom području kazališne umjetnosti
▪▪ art. Tončiju Žarniću, redovitom profesoru Arhitektonskoga fakulteta
za promicanje umjetničke discipline i struke, nacionalne kulture i umjetnosti te za izniman doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u umjetničkom području arhitekture
▪▪ art. Tamari Ukrainčik, redovitoj profesorici Akademije likovnih umjetnosti
za promicanje umjetničke discipline i struke, nacionalne kulture i umjetnosti te za izniman doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u umjetničkom području likovnih umjetnosti.
Dobitnik zlatne počasne medalje Sveučilišta u
Zagrebu
▪▪ uzoriti kardinal Josip Bozanić, Veliki kancelar
Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu i nadbiskup metropolit Zagrebačke
nadbiskupije
za izniman doprinos u promicanju teoloških znanosti
i afirmaciji hrvatskoga identiteta i hrvatske kulturne
baštine na Sveučilištu u Zagrebu.
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■■ Sveučilište u Zagrebu među najprestižnijim
sveučilištima na svijetu u 12 disciplina
Academic Ranking of World Universities, poznatiji
kao Šangajska lista objavio je ovogodišnja rangiranja po znanstvenim disciplinama (GRAS). Sveučilište u Zagrebu ove je godine rangirano među najprestižnijim sveučilištima u čak 12 disciplina. Na
najvišem mjestu ističu se Pomorsko inženjerstvo
(43. mjesto), Prehrambena znanost i tehnologija
(101. – 150. mjesto) te Menadžment u turizmu (151.
– 200. mjesto). U kategoriji 301. – 400. mjesta nalaze se Matematika, Javno zdravstvo i Medicinska
tehnologija, dok se u kategoriji 401. – 500. mjesta
nalaze Fizika, Ekologija, Biotehnologija, Psihologija, Klinička medicina i Farmacija. Od ostalih
hrvatskih sveučilišta na ovom rangiranju pojavljuju se Sveučilište u Splitu, koje je rangirano u
kategoriji 201. – 300. mjesta u Fizici i Biologiji te
Sveučilište u Rijeci, koje je rangirano u kategoriji
401. – 500. mjesta u Biologiji čovjeka. Na tom prestižnom rangiranju u obzir se uzimaju: broj objavljenih znanstvenih radova u visoko rangiranim
časopisima (Q1), citiranost s obzirom na disciplinu, međunarodne suradnje, dobivene prestižne
nagrade unutar pojedinih disciplina te broj znanstvenih radova u najprestižnijim časopisima prema ShanghaiRanking’s Academic Excellence Survey.
Zbog toga je rezultat na tim listama iznimno vrijedan i predstavlja snažan poticaj za daljnji razvoj, ne
samo znanosti Sveučilišta u Zagrebu, već i cjelokupne nacionalne znanosti.
■■ Svečano promovirano 186 doktora znanosti i
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u
nedjelju 14. studenoga 2021., u 10 i 13 sati, održane
su dvije svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Rektor prof. dr. sc.
Damir Boras promovirao je novih 186 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
U skladu s protokolom dviju promocija, prorektori i dekani predvođeni rektorom stigli su u povorci iz zgrade Sveučilišta u Zagrebu u Hrvatsko
narodno kazalište, zbog čega je kratkotrajno obustavljen promet na sjevernoj strani Trga Republike
Hrvatske.
Broj 30(35), Zagreb, prosinac 2021.

Svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu održane su u skladu s trenutačnom epidemiološkom situacijom te preporukama i mjerama Nacionalnoga stožera za civilnu
zaštitu, Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i
Kriznoga stožera Sveučilišta u Zagrebu vezano uz
nCoV bolesti (COVID-19), a ulaz u HNK bio je moguć samo uz predočenje COVID-potvrde.
■■ Novi medijski projekt Sveučilišta u Zagrebu –
TV emisija „Sveučilišna Hrvatska”

Mnoge javne znanstvene, društvene, kulturne i
umjetničke aktivnosti koje se svakodnevno događaju na hrvatskim sveučilištima i koje daju značajan doprinos razvoju društva ne stižu se predstaviti
u redovitim emisijama informativnoga i obrazovno-znanstvenoga programa HRT-a te je zbog toga,
u suradnji s javnom televizijom, pokrenuta emisija
„Sveučilišna Hrvatska“.
Pokrenut je novi medijski projekt Sveučilišta u
Zagrebu, a prva epizoda premijerno je emitirana
16. listopada 2021. na 4. programu Hrvatske radiotelevizije. Radi se o seriji emisija koje imaju za cilj
promicati i popularizirati aktivnosti na hrvatskim
javnim sveučilištima – temeljima razvoja hrvatskih gradova, hrvatskoga gospodarstva i hrvatskoga društva već više od 350 godina.
Emisija se sastoji od priloga koji prate događaje na
hrvatskim sveučilištima, uz gostovanje rektora,
prorektora, akademika, profesora, znanstvenika i
stručnjaka te svih ostalih koji su aktivno uključeni u zakonodavnu, organizacijsku i financijsku dimenziju trenutnih i budućih aktivnosti i promjena u visokom obrazovanju, znanosti i umjetnosti.
Autor je projekta, scenarist i voditelj emisije prof.
dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije,
transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u
Zagrebu.
■■ Srce proslavilo velikih pola stoljeća postojanja
Sveučilišni računski centar - Srce proslavilo je svoj
50. rođendan. Osnovano je 29. travnja 1971. u okrilju Sveučilišta u Zagrebu kao odgovor na potrebe
akademske zajednice da se sustavnije i cjelovitije
započne primjenom novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, znanosti,
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dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje prof.
dr. sc. Dubravko Majetić, a voditelj projekta CRTA
prof. dr. sc. Bojan Jerbić predstavio je projekt i najnovija dostignuća iz područja robotike i računalne
inteligencije. Svečanosti otvorenja prisustvovali su
predsjednik Vlade Andrej Plenković, rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ministar
znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs te drugi
uvaženi gosti iz znanosti i privrede.

ali i u društvu općenito. Od svog osnutka do danas
Srce uspješno dionicima sustava znanosti i visokoga obrazovanja pruža odgovarajuću, pouzdanu i
dostupnu e-infrastrukturu i digitalne usluge koje
odgovaraju njihovim potrebama te kontinuiranu
podršku u učinkovitoj upotrebi informacijsko komunikacijskih tehnologija.
Srce će tijekom cijele godine slaviti svoj rođendan
brojnim aktivnostima te je uspostavljen prigodni
web 50.srce.hr koji predstavlja središnje mjesto
obilježavanja obljetnice na kojem uz objavljene trenutke iz prošlosti Srca (Crtice iz prošlosti),
arhivske dokumente i publikacije Srca, galeriju
fotografija, donosi i sadašnjost predstavljanjem
odabranih usluga Srca na mjesečnoj razini tijekom
cijele godine.
U okviru obilježavanja 50. obljetnice, održano je
predstavljanje prigodne poštanske marke „50.
obljetnica Sveučilišnog računskog centra“ koju je
povodom zlatnoga jubileja tiskala Hrvatska pošta.
■■ Otvoren regionalni centar izvrsnosti za
robotske tehnologije (CRTA)

Uzvanici na otvorenju CRTA-e

28. lipnja 2021. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu svečano je otvoren
Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije (CRTA). To je ujedno i prvi centar izvrsnosti za
robotiku u Hrvatskoj koji objedinjuje laboratorije
za autonomne sustave, računalnu inteligenciju i
medicinsku robotiku. Projekt je procijenjen na gotovo 38 milijuna kuna, a Europska unija je, u sklopu Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“, pokrila gotovo 37 milijuna kuna.
Gradnja centra počela je potkraj 2019., a proteže
se na čak 770 četvornih metara. Događaj je ugostio
30

■■ Izabrani najbolji studenti sportaši na
„najsportskijem“ europskom sveučilištu

U četvrtak 7. listopada 2021. održana je tradicionalna svečanost dodjele nagrada najboljim studentima sportašima Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom
na nemogućnost održavanja svečane dodjele u
akademskoj godini 2019./2020. zbog pandemije
bolesti COVID-19, nagrade su studentima dodijeljene za dvije akademske godine (2019./2020. i
2020./2021.).
Priznanja su studentima dodijeljena u nekoliko
kategorija, a najzanimljivija i najprestižnija u kategoriji najboljih kolektiva i pojedinaca na Sveučilištu u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu proglašeno je
najsportskijim sveučilištem u Europi u konkurenciji od 600 europskih sveučilišta, pa prosudbenom
povjerenstvu za odabir studentskih laureata nije
bilo lako pronaći najbolje od najboljih iz svijeta
studentskoga sporta.
Najboljim ekipama Sveučilišta u Zagrebu proglašene su sveučilišna reprezentacija u odbojci na
pijesku (ak. god. 2019./2020.) i odbojkaška reprezentacija (ak. god. 2020./2021.), a najboljim momčadima sveučilišna reprezentacija u košarci 3x3
(ak. god. 2019./2020.) i sveučilišna malonogometna (futsal) reprezentacija (ak. god. 2020./2021).
Najbolje su sportašice Sveučilišta Gabrijela Gaiser, studentica Ekonomskoga fakulteta (ak. god.
2019./2020.) i Josipa Bebek, studentica Kineziološkoga fakulteta (ak. god. 2020./2021.), a najbolji
sportaši Ante Žužul, student Fakulteta elektrotehnike i računarstva (ak. god. 2019./2020.) i još
jedan budući kineziolog Matija Lukić (ak. god.
2020./2021.).
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Priredile Paula Pavletić i Petra Lojen
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