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Uvodnik
Dragi alumni, dragi prijatelji,
Prošlo je šest mjeseci od izlaska zadnjeg broja Glasnika za kojeg smo dobili mnoge pohvale zbog
grafičkog poboljšanja ali i zbog, prije svega, vrijednog sadržaja. Sada je pred vama ljetni broj
Glasnika. Molimo, pročitajte ga i ocijenite jesmo li uz veliki trud ostali na dostignutoj razini.

Plov za čisti Jadran Sveučilišnog nautičkog kluba Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

AMAC UNIVERSITATIS ZAGRABIENSIS, broj 19(24), Zagreb, srpanj 2014.
Posebnu pozornost zaslužuju vijesti iz naših fakultetskih
alumni udruga:
· Alumni udruga Akademije likovnih umjetnosti je tek u
osnivanju, ali su se autorice priloga pobrinule i vrlo
precizno opisale buduće zadatke društva. Samo naprijed, Akademija ima velik potencijal!
· Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu postoji
alumni društvo tek odnedavno, ali je osnivačka skupština okupila svoje brojne ugledne i uspješne bivše
studente i predstavila im svoje ambiciozne planove.
Sretno im!
· Upoznajte se i s vrlo lijepim alumni klubom Fakulteta
strojarstva i brodogradnje. Posjetite taj lijepi prostor s
dizajnerskim potpisom!
· Pročitajte i poticajni članak o sastanku alumni „jeans“
generacije sa Stomatološkog fakulteta. Dekanu i predsjedniku alumni društva iskrene čestitke!
· Alumni udruga Građevinskog fakulteta okupila je
generaciju koja je diplomirala prije pola stoljeća. Zaslužnom predsjedniku udruge zahvaljujemo na osmišljavanju uvijek novih alumni aktivnosti.
· AMA Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
izvješćuje (Jelena Macan) detaljno o djelovanju svojih
sekcija. Svakako je među najaktivnijim u druženju
svojih alumna. Svakako pročitajte!
· Alumni društvo Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
nastavlja sa stručno-edukacijskom aktivnosti.
· Alumni udruga Fakulteta prometnih znanosti pomogla
je i ove godine pri okupljanju alumni i prijatelja na
savjetovanju Znanost i razvitak prometa. Dva su
aktualna ministra sudjelovala na savjetovanju.
· Alumni udruga Veterinarskog fakulteta predviđa i
vjeruje u bogato i uspješno buduće djelovanje.
· Alumni društvo diplomiranih kineziologa, sportskih
trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta primjer je, u
okviru svoje struke, uspješnog povezivanja alumna.
· Alumni udruga Tekstilno-tehnološkog fakulteta pripomogla je obilježavanju Međunarodnog dana boje i
predstavila članove nagrađene za inovaciju u SAD-u.
Brojna su i zanimljiva druženja i događanja. Uredništvo
Glasnika stoga upućuje apel organizatorima budućih događanja da nam pošalju vijest prije samog zbivanja, a
Tajništvo će proslijediti vijest ostalim alumni društvima.
To bi bio potez koji nas uči zajedništvu, podsjeća, pri-
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bližuje i potiče na slična djelovanja u različitim strukama.
Alumni adresa ime.prezime@alumni.unizg.hr bi to olakšala. Jeste li se prijavili za alumni adresu? Ponavljam, jeste
li se prijavili?
Poželimo im svima da iz „friends raising“ uđu u „funds
raising“, kao što savjetuju američki alumni.
Hvala AMCA Toronto i AMCA Paris, našim vrijednim udrugama iz svijeta na prilozima. Hvala i našem alumnusu Miri
Koletiću, kojeg smo zamolili da nas predstavi na sastanku
Croatian Scholarship Fund u Sacramentu, Kalifornija i vice
versa a koji je to uspješno obavio i o raspravi nas detaljno
izvijestio.
U auli Sveučilišta promovirali smo zbirku dokumenata
koju je sakupio i priredio za tisak u vlastitoj nakladi
alumnus Sveučilišta gospodin Vladimir Benković, vrlo aktivan član AMCA Toronto u razdoblju 1990.-1999. Današnji
ravnatelj Dokumentacijskog centra za domovinski rat i
autor priloga na promociji zbirke (Ante Nazor) dostavio je
taj materijal za ovaj broj Glasnik. Riječi promotora (Marijan Šunjić, Branko Kunst, Ante Nazor) i sama promocija
događaj je koji je sve nazočne naveo na duboko promišljanje. Vjerujemo da će i vas nakon što pročitate prilog.
Zaklada Sveučilišta u Zagrebu još nije proradila „punom
parom“. Nadamo se u idućem broju Glasnika promovirati
Zakladu, njena tijela, povjerenike, vijeća i planove. No,
nismo htjeli propustiti prigodu da ovog ljeta u ljetnim
školama za učenje hrvatskog jezika i kulture ne pružimo
potporu djeci hrvatskih iseljenika. O tom Zakladnom
djelovanju pročitajte kratku vijest.
S posebnim zadovoljstvom preporučamo pročitati rubriku
Istaknuti alumni. Ovaj put predstavljamo našeg alumnusa
Krunu Kovačevića kojemu je na Saboru 2013. dodijeljeno
visoko priznanje za gotovo četvrt stoljeća alumni djelatnosti. Želja nam je da upoznate i njegovu ostalu društvenu
djelatnost, kao i njegove zapažene stručne i menedžerske
uspjehe tijekom radnog vijeka. Samozatajno, kao i uvijek
dosada, pristao je tek nakon nagovaranja na razgovor
kojeg prenosimo u toj rubrici.
Naposljetku, izabrane vijesti sa Sveučilišta su rado čitano
štivo jer nas podsjete na polugodišnje važnije događaje na
Sveučilištu.
Ugodan ljetni odmor i svako dobro uz srdačne pozdrave,
vaša Jasna Mencer
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Predstavljanje Zbirke dokumenata o radu AMCA-e Toronto
U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu je 25. travnja 2014.
održana promocija zbirke dokumenata Dokumenti iz
iseljeništva - Uloga hrvatskih intelektualaca u borbi za
slobodnu Hrvatsku. Autor zbirke je Vladimir Benković koji
je obnašao dužnost prvog dopredsjednika AMCA-e
Toronto od 1990. do 1999. Za objavu Zbirke zaslužni su
mnogi članovi AMCA-e Toronto od kojih se ističe
gospodin Ivan Hrvoić (predsjednik od 1990. do 1995.).
Zahvalni smo svim članovima AMCA-e Toronto koji su se
pobrinuli da se dokumenti sačuvaju kao svjedočanstvo
djelovanja hrvatskih intelektualaca u iseljeništvu.
Zbirka sadržava dokumente o radu AMCA-e Toronto u
vrijeme Domovinskog rata i uspostave slobodne Hrvatske.
Prikazana je opsežna korespondencija s kanadskom
vladom i parlamentom, tiskanim medijima i televizijskim
postajama od 1990. do 1999. godine.

Slijeva na desno: Ante Nazor, Marijan Šunjić, Branko Kunst, Vladimir
Benković

Na predstavljanju Zbirke pozdravnu riječ uputio je prof.
dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, a o
Zbirci su govorili prof. emer. dr. sc. Marijan Šunjić, rektor
Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1991. do 1998., prof.
emer. dr. sc. Branko Kunst, osnivač AMACIZ-a (Almae
Matris Alumni Chemicae Ingeniariae Zagrabiensis), prvog alumni društva na Sveučilištu u Zagrebu, g. Vladimir
Benković, autor zbirke i doc. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj
Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata čije obraćanje prenosimo u cijelosti:
Cijenjeni uzvanici, gospođe i gospodo!
Danas predstavljamo Zbirku dokumenata o radu AMCA-e
Toronto tijekom Domovinskoga rata i neposredno nakon
njegova završetka. Riječ je o knjizi u kojoj je u dva dijela,
na gotovo 1280 stranica, u 12 poglavlja, predstavljena
opsežna korespondencija između AMCA-e i raznih
ustanova, medija i važnih osoba od 1990. do 1999.;
primjerice, s kanadskom vladom i parlamentom, tiskanim
medijima i TV postajama, sveučilištima itd. Dokumenti
navedeni u ovoj knjizi svjedoče o ustrajnom djelovanju

Zbirka Dokumenti iz iseljeništva

hrvatskih intelektualaca – akademskih građana u
iseljeništvu, okupljenih u AMCA-u, ali i svih ostalih koji su
kroz spomenutu udrugu pomagali Hrvatsku. Za ovu knjigu
prikupio ih je i za tisak priredio gospodin Vladimir Benković, koji je u navedenom razdoblju bio na dužnosti
prvog dopredsjednika AMCA-e Toronto. Njemu i suradnicima veliko hvala na trudu i svijesti o potrebi prikupljanja
i objavljivanja ovog vrijednog arhivskog gradiva.
Svojim sustavnim i aktivnim pomaganjem Republici
Hrvatskoj, tijekom Domovinskog rata AMCA udruge širom
svijeta odigrale su važnu ulogu u borbi za njezinu
nezavisnost. Prema navedenim podacima u 1992. te su
udruge brojale oko 1600 članova, koji su neumorno radili
na promociji Hrvatske, na lobiranju u interesu Hrvatske,
na širenju istine o ratu i prilikama u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini, odnosno na suzbijanju napada, kleveta i
širenja neistina o Hrvatskoj te na prikupljanju i slanju
humanitarne pomoći u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
Dokumenti u ovoj knjizi svjedoče, primjerice, da je AMCA
Toronto posredovala u isporuci Hrvatskoj oko 15-16
milijuna dolara vrijednosti lijekova, koji su u velikoj mjeri
hitno isporučivani na bojišta i, uz fenomenalnu angažiranost hrvatskih liječnika, spašavali živote branitelja.
Također, dokumenti u ovoj knjizi svjedoče o brizi AMCA-e
za obnovu ratom stradalih krajeva i za povratak prognanika, o praćenju ponašanja i aktivnosti stranih predstavnika u Hrvatskoj, o praćenju rada suda u Haagu, o pomoći
u modernizaciji hrvatskih sveučilišta, o radu na kulturnom
polju u domovini i inozemstvu, posebice o borbi za hrvatski jezik i njegovo priznanje kao posebnog jezika te o
povezivanju znanstvenika iz domovine i svijeta. Mirnodopski i ratni ciljevi djelovanja AMCA-e navedeni su na
koricama ove knjige.
Kako je u Uvodu druge knjige napisao gospodin Ivan
Hrvoić, „članovi AMCA-e u Torontu, njih više od 300, kao i
nekoliko tisuća članova na američkom kontinentu, radili
su zdušno, bez međusobne ljubomore i jala, s maksimalnim intelektualnim naporom, potpuno dobrovoljno,
bez materijalne kompenzacije na promociji hrvatskih
interesa i slike u svijetu.“
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U prilogu knjige je CD sa svih 18 brojeva časopisa
„Gaudeamus“, koji je počeo izlaziti u jesen 1990. na
engleskom jeziku i koji je postao glasilo AMCA-i Sjeverne
Amerike. Tiskao se u 3000 primjeraka i dijelio svim članovima AMCA-i Sjeverne Amerike, Rektoratu i AMCA-ma
u Europi i Australiji, mnogim knjižnicama, uključujući i
Knjižnicu Kongresa (Library of Congress), te svim članovima kanadskog parlamenta, ali i senatorima i poslanicima u Sjedinjenim Američkim Državama, dužnosnicima
UN-a i drugima za koje se smatralo da bi na njih moglo
utjecati pozitivno izvještavanje o Hrvatskoj. U tom razdoblju časopis „Gaudeamus“ pokazao se kao izvanredno
sredstvo za širenje istine o Domovinskom ratu na sjevernoameričkom kontinentu. Posljednji, 18. broj „Gaudeamusa“ izašao je 1999. Na CD-u je i povijesni prikaz
hrvatskoga pisma, autora Branka Franolića.
U prilogu knjige je i CD sa 196 strana prepiske člana
AMCA-e Mid Atlantic Srećka Kerekovića s moćnim New
York Times-om, koji je u američkom tisku bio (i ostao)
predvodnik u anti-hrvatskoj promidžbi. Gospodin Kereković je na svaki članak objavljen u tim novinama slao
argumentirani ispravak, a zbirku svih tih pisama nazvao je
„J'accuse“, inspiriran borbom za pravednost koju je
svojevremeno vodio Emile Zola.
Akciju širenja argumentiranih činjenica o događajima u
Hrvatskoj, a potom i Bosni i Hercegovini, AMCA-e je
započela odmah nakon što su srpski teroristi 2. svibnja
1991. u Borovu Selu kod Vukovara ubili dvanaest hrvatskih
policajaca. Trebalo je neutralizirati dobro uhodanu i vrlo
snažnu srpsku, odnosno velikosrpsku promidžbu.

Govornici na predstavljanju Zbirke u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu

S obzirom na spomenuti podatak, a zbog njegove
simboličke važnosti, razumljivo je zašto je kao prvi
dokument u ovoj knjizi, dakle prije navođenja ostalih
dokumenata, koji su u ovoj knjizi razvrstani kronološki u
12 poglavlja, od 1990. do 1999., naveden Apel koji su 10.
svibnja 1991., dakle tjedan dana nakon krvoprolića u
Borovu Selu, na inicijativu zagrebačkoga rektora Marijana
Šunjića, potpisali rektori sva četiri tadašnja hrvatska
sveučilišta – Zagrebačkog, Osječkog, Splitskog i Riječkog.
U ime više od 5000 profesora i 60.000 studenata na
Hrvatskim sveučilištima, Apel je poslan na brojne adrese i
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sveučilišta, kao i članovima kanadskoga parlamenta. U
Apelu je poručeno da će Hrvatska uskoro biti slobodna,
demokratska i suverena te da se braneći Hrvatsku, brani
sloboda, demokracija i napredak u Europi i Svijetu.

Sudionici predstavljanja Zbirke u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu

Na kraju, želim naglasiti da nas ova knjiga dokumenata
podsjeća na ogroman doprinos hrvatske dijaspore,
odnosno iseljenih, ili bolje rečeno, raseljenih Hrvata, u
stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Dokumenti
objavljeni u ovoj knjizi, samo su kap u moru arhivskog
gradiva koje svjedoči o borbi Hrvata u svijetu za
samostalnost i neovisnost Republike Hrvatske, u jednom
od najtežih razdoblja hrvatske povijesti, jer to je razdoblje,
posebice 1991. godina, s obzirom na okolnosti u kojima se
Hrvatska tada našla, zaista bilo sudbonosno za opstojnost
Hrvata u svojoj Domovini. Nama povjesničarima, to je
gradivo dragocjeno za istraživanje i što precizniji zaključak
o ulozi dijaspore u stvaranju te obrani i oslobađanju
Republike Hrvatske.
Završit ću riječima urednika knjige: „Knjiga je sada
objavljena da se javnost upozna s radom Hrvata u tuđini
koji se danas sve više, ne samo zaboravlja nego i krivo
interpretira. Dali smo sve što smo znali i mogli, koji put i
više od toga, a jedina nagrada koju smo očekivali je bila
jedna slobodna i sretna Hrvatska. Na žalost danas se na
nas iz dijaspore gleda s nepovjerenjem ili čak s prezirom.“
Takav odnos prema hrvatskoj dijaspori očituje se i u tome
što danas u Saboru predstavnici dijaspore, dakle oni koji
su svim srcem, znanjem i materijalnim mogućnostima, ali i
osobnim izravnim sudjelovanjem u ratu, branili Hrvatsku,
imaju jednak broj zastupnika kao i predstavnici onih koji
su izravno sudjelovali u pobuni protiv Hrvatske i nastojali
dio Hrvatske pripojiti Republici Srbiji.
Svojevrsna poruka čitateljima o ciljevima i borbi Hrvata u
svijetu tijekom krvavih, tužnih i ponosnih, u svakom
slučaju za Hrvatsku i Hrvate sudbonosnih 1990-ih, o čemu
govore ovdje navedeni dokumenti, sažeta je u završnoj
rečenici Uvoda urednika knjige: „Ono što smo učinili
ostaje iza nas i na to smo ponosni, a još uvijek naš moto
ostaje sada kao i onda: SVE ZA HRVATSKU – HRVATSKU
NI ZA ŠTA!“
Ante Nazor, ravnatelj
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata
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Zaklada Sveučilišta u Zagrebu dodijelila pet stipendija za učenje hrvatskoga
jezika i kulture
Zaklada Sveučilišta u Zagrebu
ove je godine, uvažavajući volju
donatora, prvi put studentima
dodijelila stipendije. Raspisan
je Natječaj za dodjelu stipendija u ak. god. 2013./2014. studentima iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagreb radi
učenja hrvatskoga jezika u jednoj od sveučilišnih ljetnih
škola. Natječaj je objavljen na hrvatskom i engleskom
jeziku na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu,
Zaklade Sveučilišta u Zagrebu te na mrežnim stranicama
Hrvatske matice iseljenika, Filozofskoga fakulteta i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji organiziraju ljetne
škole. Također, u svibanjskom broju Matice, časopisa Hrvatske matice iseljenika, objavljena je vijest o raspisanom
natječaju. Povrh svega, gospodin Miro Koletić, alumnus
Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, predstavio je rad Zaklade i obavijestio o raspisanom
natječaju na gala večeri u povodu 25. obljetnice Croatian
Scholarship Funda u Sacramentu u Kaliforniji. Na natječaj
su pristigle prijave studenata iz cijeloga svijeta, iz kojih je
vidljivo da su snažno motivirani za učenje jezika i kulture
njihovih predaka, a oni koji su posjetili Hrvatsku imaju lijepe uspomene te veliku želju za promicanjem hrvatskoga
jezika i kulture među svojim prijateljima i znancima u
inozemstvu. Od ukupno jedanaest pristiglih prijava Povjerenstvo za izbor dobitnika stipendije izabralo je pet studenata, kojima su dodijeljene stipendije u iznosu od 2.500,00
kn.
Dobitnici stipendija su:

Sudionici ljetne škole za učenje hrvatskog jezika

1. Adam Goran Rajić (r. 1994., Melbourne, Australija). Motiviran je za rad u diplomaciji i želi aktivno sudjelovati u
promicanju hrvatskoga jezika i kulture u Zajednici
hrvatskih iseljenika u Melbourneu.
2. Rene P. Pabon Ortiz (r. 1984., La Paz, Bolivija). Želja mu
je biti izaslanik hrvatske kulture i običaja u Latinskoj
Americi s ciljem snažnijeg povezivanja domovinske i
iseljene Hrvatske u Latinskoj Americi.
3. Maia Brumage (r. 1995., Njemačka; živi u Zapadnoj
Virginiji, Australija). Završila je preddiplomski studij
komparativne politike, slavenskih i istočnoeuropskih
jezika i studira odnose s javnošću na Sveučilištu West
Virginia. Volontirala je za žrtve tsunamija u Japanu te
želi biti međunarodna izvjestiteljica ili raditi u
Hrvatskoj kao prevoditeljica. Po povratku u Zapadnu
Virginiju nakon završene ljetne škole djelovat će kao
hrvatska izaslanica.
4. Daniela Vulinovich (r. 1992, Auckland, Novi Zeland).
Želju za učenjem hrvatskoga jezika i kulture potaknuo
je njezin trener novozelandskoga nogometnoga kluba
Croatian Women's Team, u kojem u protekle četiri
godine aktivno igra. Dobila je nagradu Igračica godine,
a bavi se i umjetnošću te je dobila dvije nagrade za
umjetnost. Želi naučiti hrvatski jezik kako bi mogla
nesmetano komunicirati s rodbinom u Hrvatskoj te u
budućnosti raditi i boraviti u Hrvatskoj.
5. Mauricio Andres Muñoz Gonzales (r. 1988, Cochabamba, Bolivija). Nakon studiranja u Hrvatskoj, njegov
je ujak nastavio živjeti u Hrvatskoj na otoku Braču i
borio se u Hrvatskoj vojsci, a njegov pradjed pokopan
je na hrvatskome groblju u Boliviji.
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Ima rodbinu na otoku Braču, s kojom otežano komunicira jer ne govori hrvatski jezik. Iz tih je razloga
snažno motiviran za učenje hrvatskoga jezika i kulture.
Namjera nam je s Adamom Goranom Rajićem i Reneom
P. Pabonom Ortizom ostvariti suradnju u smislu povezivanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture u njihovim
domovinama, za što su izabrani studenti visoko motivirani. Među pristiglim prijavama bilo je još kvalitetnih
kandidata kojima, s obzirom na ograničena sredstva, u
ovome trenutku nije mogla biti dodijeljena financijska
potpora, no njihovi će podatci biti sačuvani za buduće
Zakladine natječaje. Već u listopadu 2014. Zaklada Sveučilišta u Zagrebu raspisat će natječaj za dodjelu stipendija studentima lošijeg imovnog stanja za ak. god.
2014./2015., među kojima će prednost imati studenti bez
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odgovarajuće roditeljske skrbi koji su redovito upisani na
preddiplomskim sveučilišnim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim te preddiplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Dodijelit će se petnaest (15) stipendija u iznosu 1.500,00 kn mjesečno odnosno
15.000,00 kn za desetomjesečno razdoblje. Novosti o
natječajima i aktivnostima Zaklade mogu se pratiti na
http://www.unizg.hr/suradnja/alumni-i-zakladasveucilista/zaklada-sveucilista-u-zagrebu/novosti/.
Dobitnicima stipendije želimo puno uspjeha u učenju,
stjecanju znanja i novih prijateljstava i sretan povratak
kući s pregršt lijepih uspomena na ljetnu školu.
Andrea Skočić

Vijesti iz AMAC-Domusa
Osnivanje Alumni društva na Akademiji likovnih umjetnosti (ALU)

Zgrada i park Akademije likovnih umjetnosti, Ilica 85

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu pokreće osnivanje Alumni društva ALU čija razvojna projekcija prije
svega predviđa širenje svijesti o alumni ideji i kulturi kao
obliku društveno odgovornog ponašanja. Kroz širenje i
štićenje zajedničkih interesa alumna ALU promovirat će se
ugled akademije i Sveučilišta u cjelini, te poboljšati radni i
životni uvjeti alumna. Akademija je oduvijek brinula za
svoje diplomirane studente i prijatelje, iako u formalnom
smislu alumni društvo nije postojalo. Već godinama se na
ALU održavaju neformalni tradicionalni susreti za Božić,
Božićni susret na OKIRU, Dan otvorenih vrata „Cash &
carry“ na Jabukovcu te susreti prigodom završne izložbe
na svim odsjecima ALU.
Osnovni cilj ovog društva je umrežavanje i stvaranje baze
podataka u svrhu promoviranja umjetničkog i interdisciplinarnog obrazovanja u zemlji i inozemstvu, popu-

larizacije umjetnosti i zaštite kulturne baštine, zaštite
zajedničkih interesa alumna i matične institucije.
Trenutačno ne postoji razrađeni sustav umrežavanja
alumna. Sastavljen je popis svih diplomiranih studenata
upisanih na ALU od 1950. do danas i nalazi se na službenoj
web stranici ALU, međutim nedostaju ostali podaci.
Također, postoji obrazac prijavnice koji se mora aktivirati
na web stranici ALU.
Naši prioriteti i kratkoročni ciljevi su izrada vjerodostojne
baze podataka s osnovnim biografskim podacima svakog
alumna na postojećoj listi koja se svake godine nadopunjuje podacima o novim alumnima. Aktiviranje stranice
alumna na web stranici ALU s online prijavnicom i mogućnošću da svaki alumni sam nadopunjuje podatke o sebi s
novim, aktualnim informacijama. Također se planira umrežavanje alumna raznih generacija međusobno te sa
sadašnjim studentima ALU u cilju razmjene informacija,
iskustava i zajedničkih djelovanja.
Naš vrlo važan srednjoročni cilj je izrada web stranice i
web biltena ili glasnika. Stranica bi sadržavala podatke o
profesionalnom djelovanju članova te obavijesti o aktualnim izložbama i projektima članova kao i o aktivnostima
društva alumna, također bi se alumne obavještavalo o
događanjima iz struke i na instituciji (cjeloživotno obrazovanje, izdavačka djelatnost, natječaji za radna mjesta itd.).
Predviđa se i izdavanje web biltena ili glasnika te povezivanje s web stranicama ostalih alumni udruženja.
Dugoročni ciljevi Alumni društva ALU su povezivanje s
ostalim udruženjima alumna i s drugim srodnim udruženjima (kao što su HDLU, ULUPUH, HRD, IIC, Sveučilište
(AMAC), dobivanje prostora za klub te organiziranje
društvenog života i događaja za članstvo.
Zvjezdana Jembrih i Ariana Novina
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Osnovana Hrvatska udruga diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-RGNF)
Osnivačka skupština Hrvatske udruge diplomiranih studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu (AMAC-RGNF) održana je 18. veljače 2014.
Sjednici je prisustvovalo približno stotinu budućih članova,
uglednih inženjera, magistara i doktora znanosti. Za
predsjednika Udruge izabran je Davor Štern, bivši ministar
gospodarstva, generalni direktor INA-e, poduzetnik, sada
zastupnik u gradskoj skupštini Grada Zagreba, a za potpredsjednika udruge izabran je Dragutin Domitrović,
direktor tvrtke CROSCO.
Ciljevi udruge uključuju jačanje suradnje između bivših
studenata i Fakulteta te time i razvijanje suradnje između
RGNF-a i tvrtki u kojima su bivši studenti zaposleni. Uloga
RGNF-a u nacionalnim okvirima vrlo je značajna. Fakultet
je institucija koja može ponuditi rješenja za čitav niz suvremenih problema i izazova koji se nameću u svijetu, pa
tako i u našem društvu, poput energetske krize, korištenja
alternativnih izvora energije, onečišćenja, klimatskih promjena, zaštite izvora pitke vode i svih drugih komponenti
okoliša, predviđanja rizika uslijed prirodnih katastrofa i
ljudske djelatnosti te otklanjanja njihovih posljedica i
slično.

Davor Štern, predsjednik AMAC-RGNF na osnivačkoj skupštini

Osnivanje udruge AMAC-RGNF dodatno će pridonijeti
jačanju veza između Fakulteta i gospodarstva te time i
razvoju znanstvenog i stručnog rada te afirmaciji struka za
koje Fakultet obrazuje.
Zoran Nakić
Dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Nakon pola stoljeća ponovno na Građevinskom fakultetu
U petak, 23. svibnja 2014. godine na Građevinskom
fakultetu se okupilo 46 bivših studenata koji su stekli
diplomu diplomiranog inženjera građevinarstva prije pola
stoljeća. Vrlo vitalni alumni, koji su svojim uspjesima na
poslovnom polju u zemlji i svijetu pronosili ugled svog
Fakulteta, ali i Sveučilišta u Zagrebu, dočekani su u
fakultetskoj vijećnici gdje ih je u ime uprave Fakulteta
pozdravio prodekan za nastavu prof. dr. sc. Krešimir Fresl
zaželjevši im da se ugodno osjećaju u zgradi u kojoj su se
školovali i, kako je duhovito dodao, u vrijeme kad se on još
nije niti rodio. Potom ih je pozdravio i predsjednik alumni
udruge Građevinskog fakulteta AMCA-FA prof. dr. sc.
Ivica Džeba koji ih je podsjetio na vrijeme njihovog
studiranja, ali i na velike promjene koje su se dogodile u
ovih pola stoljeća, kako u vizualnim karakteristikama
fakultetskih prostora tako i programima studiranja, nastavnim pomagalima i slično.
Iz redova ove generacije alumna mnogi su ostvarili
zavidne karijere, nekolicina su postali sveučilišni profesori
na više raznih fakulteta, a jedna od rijetkih tadašnjih
studentica prof. dr. sc. Dea Diklić bila je prva žena koja je
stekla znanstveni stupanj doktora znanosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tajnik udruge
AMCA-FA prof. dr. sc. Joško Krolo proveo je potom
slavljenike Fakultetom, a posebno ih je odveo u jedan od
fakultetskih laboratorija, u kojem su mogli vidjeti najsuvremeniju opremu za ispitivanja koja služi i u nastavne i

u istraživačke svrhe. Prije odlaska na zajedničko druženje
u jedan od zagrebačkih restorana, kao uspomenu na ovaj
dan svaki slavljenik je dobio veliku monografiju o pola
stoljeća samostalnog djelovanja Građevinskog fakulteta u
kojoj se nalaze i njihova imena, kao i zadnja dva broja
alumni glasila „Glasnik AMCA-FA“.
Ivica Džeba
Predsjednik AMCA-FA

Generacija koja je prije pola stoljeća diplomirala na
Građevinskom fakulteta
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Otvoren FSB klub
Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu početkom 2014. godine svečano je otvoren FSB
klub, u kojem je, pored ostalih namjena, sjedište udruge
AMAC-FSB-a. Otvaranju je prisustvovalo pedesetak
uzvanika među kojima i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. Aleksa Bjeliš, prorektorice prof. dr. Blaženka Divjak i
prof. dr. Melita Kovačević, te predsjednica Saveza AMAC
udruga bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. Helena Jasna Mencer. Na otvaranju su govorili
dekan FSB-a prof. dr. sc. Ivan Juraga, akademik Stjepan
Jecić te prof. dr. sc. Mladen Franz, predsjednik Hrvatske
udruge inženjera Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Juraga je pozdravio goste
te ih upoznao s recentnim događanjima na Fakultetu.

Prostorije FSB kluba

Akademik Jecić govorio je o radu četvorice istaknutih
profesora čije slike krase centralni prostor Kluba, o
profesorima Franu Bošnjakoviću, Leopoldu Sorti, Davorinu Bazjancu i Aleksandru Đuraševiću.

Uzvanici na otvorenju FSB kluba

Profesor Franz je govorio o uređenju novog prostora
budući da ga je uprava Fakulteta ovlastila da se brine o
provedbi uređenja Kluba. Novouređeni prostor ima površinu od približno 90 m2 i sastoji se od konferencijskog i
klupskog dijela. Prostorije kluba su klimatizirane, opremljene novim namještajem te najsuvremenijom audio i
video tehnikom. Uređenje kluba financijski su potpomogle
privatne tvrtke i ustanove vezane uz FSB. Od svečanog
otvorenja koncem siječnja ove godine u FSB klubu održani
su brojni sastanci s gostima Uprave i predstavnicima
gospodarstva, okrugli stolovi, obrane doktorskih radova, a
predstavljena je i jedna knjiga. Početkom travnja ove
godine u FSB klubu održana je 4. sjednica Predsjedništva
Saveza AMAC društava Sveučilišta u Zagrebu.
Mladen Franz
Predsjednik AMAC-FSB

Sastanak alumni „jeans“ generacije 1983./84.
U sunčanu subotnju večer 31. svibnja na Stomatološkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je sastanak
„alumnorum et alumnarum“ generacije 1983./84. Iako sam
7 godina mlađi i osobno poznajem tek ponekog alumnija
rečene generacije, nije me privukao samo poziv „po službenoj dužnosti“, već me iskreno zanimalo osjetiti fluid
jednog izvrsnog naraštaja naših stomatologa.
Još se iz Gundulićeve ulice čuo veseli žamor prijatelja koji
su se susreli nakon duljeg vremena i zvukovi kucanja čaša
pjenušca. Ulaskom u dvorište našeg Fakulteta odmah
osjetite doslovno opipljivu atmosferu ushićenja. Kolegice i
kolege koji sada imaju oko 50 godina u tom su trenutku
bili mladi apsolventi i reminiscirali događaje od prije više
od četvrt stoljeća. U takvim se trenucima uglavnom
selektivno sjećamo samo lijepih stvari.
Domaćin sastanka alumnija bio je generacijski kolega
prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, danas dekan Stomatološkog fakulteta. Nasmiješen je dočekivao svakoga od 60-ak kolega, opušten i uživajući u velikom entuzijazmu kojim su se
kolege odazvali događaju koji je minuciozno pripremao.

Elegantan doček s pjenušcem i jagodama u dvorištu Fakulteta, dotjerane kolegice i dobro raspoloženi kolege privremeno su transformirali naše dvorište u „celeb event“.
Nakon toga je slijedio program u predavaonici Stomatološkog fakulteta, gdje su alumni pljeskom pozdravili
uzvanike koji su generaciji označili studentske dane. Posebno rijetko zadovoljstvo bilo je susresti gospođu Dragicu
Majić, koja je do prije 15-ak godina vodila studentsku
referadu i bila osoba prvog kontakta s Fakultetom za brojne generacije studenata, onog kontakta prilikom upisa
studija, a kojeg se i osobno dobro sjećam. Profesorica Asja
Čelebić, tada asistentica, bila je posebno vezana za ovu
generaciju i svojevrsni neformalni mentor i blizak prijatelj
tadašnjim studentima. Profesor Jozo Šutalo, uvijek rado
viđen nastavnički „stup“ koji je rijetkom kvalitetom i
ljudskošću imponirao generacijama studenata također je
bio rado viđen uzvanik. Prof. Šutalo je komentirao kako
mu je ova generacija bila jedna od najdražih, što je
zasigurno objektivna procjena kvalitete.
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Generacija 1983/'84 ispred Stomatološkog fakulteta

O tome svjedoči činjenica da su kolege redom uspješni
stomatolozi, neki s uspješnim privatnim praksama, neki
od njih žive i uspješno rade u zapadnoj Europi, drugi su
voditelji službi domova zdravlja, neki se bave stomatološkom publicistikom, a uz dekana Stomatološkoj fakulteta generaciji pripada i jedan prodekan, prof. dr. sc. Denis
Vojvodić, kao i donedavni direktor HZZO-a i novoimenovani ministar zdravstva dr. Siniša Varga.
Nakon uvodnih obraćanja, prilikom kojih je katkad atmosfera oduševljenja bila toliko snažna da je govornik trebao
nadglasavati publiku, priređeno je posebno iznenađenje.
Alumni su skenirali stotinjak vlastitih fotografija iz studentskih dana i projicirali ih na platnu. Motivi su bili nastava na Fakultetu, studentski tulumi i studentska putovanja.
S fotografija se je, osim nostalgičnih „new romantics“
frizura mladih dama i mladića „jeans“ generacije sredine
80-tih godina, širokih sakoa sa zafrknutim rukavima i
crvenih tenisica, mogla osjetiti dobra vibracija koju je ta
generacija imala. Protagonistice i protagonisti s fotografija i danas odlično izgledaju, pogotovo na ovaj poseban
dan. Nakon emotivnog evociranja trenutaka bolje prošlosti, održana je minuta šutnje za generacijske kolege koji

nisu više s nama, praćena himnom „Gaudeamus“. Formalni dio završen je prigodno oblikovanom tortom i fotografiranjem s nekadašnjim učiteljima i djelatnicima Fakulteta.
Bilo je očito da se alumnijima svidjelo novo ruho predvorja
Fakulteta i naš mali „stomatološki muzej“, jer je krenula
serija grupnih fotografija ispod novog natpisa imena njihove stare Almae matris: „Sveučilište u Zagrebu – Stomatološki fakultet“. Nakon toga je generacija odšetala na
Kaptol, gdje su u konobi „Bracera“ uživali u Špičekovoj
hrani i u zvukovima 80-tih. A kako im je bilo, ne znam ali
mogu pretpostaviti, jer ostali su do 3.30 ujutro!
Ovo je bio drugi generacijski satanak Almae matris alumni
Facultatis
stomatologicae
Universitatis
studiorum
Zagrabiensis nakon osnivanja u veljači 2013. godine.
Tradicija ovakvog druženja će se nedvojbeno nastaviti, jer
je predstavnica generacije 1984./85. također nazočila,
kako bi upila ideje za okupljanje svoje generacije sljedeće
godine.
Vivat, crescat, floreat!
Ivan Alajbeg
predsjednik AMA SFZG

Aktivnosti društva AMACIZ u prethodne dvije godine
Od prethodnog predstavljanja u Glasniku AMAC-a (broj
15, 2012.), Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja
Kemijsko tehnološkog studija (AMACIZ) i dalje vrlo aktivno radi na okupljanju završenih studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) te na njegovanju
veza s matičnim fakultetom i Sveučilištem u Zagrebu.
Početkom ožujka ove godine održana je izborna godišnja
skupština društva AMACIZ. Dosadašnji predsjednik, prof.
dr. sc. Antun Glasnović, ponovno je izabran na tu dužnost,
a kako je istakao, ukazano povjerenje nastojat će opravdati još aktivnijim radom, osobito oko uključivanja mladih
kolega u rad Društva. Primio je punu potporu nove Uprave
Fakulteta, koja se ponosi AMACIZ-om kao prvim alumni
Društvom osnovanim na Sveučilištu u Zagrebu, što je
AMACIZ-u i FKIT-u donijelo veliki ugled. Na skupštini su

gosti, član predsjedništva Saveza AMCA/AMAC društava
Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Krunoslav Kovačević i predstavnici drugih alumni društava, prof. dr. sc. Ana Marija
Grancarić (AMCA-TTF), prof. dr. sc. Ivica Džeba (AMCAFA) te prof. dr. sc. Mario Šafran (AMCA-FSC), čestitali
AMACIZ-u na dugogodišnjem uspješnom radu te istaknuli
kako je za njih ovo Društvo uzor od kojega uče još i danas.
U Upravni odbor AMACIZ-a izabirani su pročelnici pojedinih sekcija i dekan FKIT-a, te mu je sastav: A. Glasnović
(predsjednik Društva), K. Kovačević (Akademski zbor Vladimir Prelog), E. Govorčin Bajsić (Znanstveno-stručni kolokviji), V. Hrust (Likovna sekcija), D. Markić (Planinarskoizletnička sekcija), Lj. Pedišić (Inovatori), S. Orlić (Sportska
sekcija), J. Macan (Glasnik AMACIZ-a), B. Zelić (dekan
FKIT-a). Za tajnicu AMACIZ-a izabrana je Ivana Grčić.
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Članovi AZ Vladimir Prelog nakon godišnjeg koncerta u HGZ-u (foto: Zlatko Đuran)

Aktivnosti sekcija AMACIZ-a
Najstarija sekcija AMACIZ-a, Akademski zbor Vladimir
Prelog, uspješno nastavlja svoje aktivnosti. Unatoč
financijskoj krizi, kvaliteta izvedbi je sve bolja. Uz godišnje
koncerte koji se tradicionalno održavaju u Hrvatskom
glazbenom zavodu dan nakon godišnje skupštine
AMACIZ-a, zbor izvodi i božićne koncerte. Redovito
nastupa na smotri amaterskih zborova Grada Zagreba, te
na Festi choralis zagrabiensis s drugim zborovima koji
djeluju na Sveučilištu u Zagrebu. U 2013. nastupio je na
festivalu Cantate Adria u Puli, a uz to je nastupao i diljem
Hrvatske (Otočac, Smoljanac, Vukovar). Početkom svibnja
ove godine zbor je nastupio na koncertu u Europskom
domu organiziranom povodom Dana Europe, a krajem
svibnja osvojio je brončanu plaketu u najzahtjevnijoj, A
kategoriji za mješovite zborove na 12. natjecanju zborova
u Zagrebu.
Likovna sekcija je 2013. proslavila svoj 20. jubilej. Priznata
su amaterska slikarska udruga, te sudjeluju na izložbama i
dobrotvornim slikarskim kolonijama u organizaciji Centra
za kulturu i informacije Maksimir. Aktivnosti članova
sekcije su i šire, pa su u protekle dvije godine sudjelovali
na nekoliko likovnih kolonija te postavili skupne i
pojedinačne izložbe. Sudjelovali su i na 9. smotri likovnog
stvaralaštva amatera grada Zagreba. Sekcija također
održava redovite godišnje izložbe u sklopu godišnje
skupštine, koje postavlja u galeriji AMACIZ, u prostorima
dekanata FKIT-a na Marulićevu trgu 19.

Akvarel članice likovne sekcije Vere Glavić: Obitelj
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Znanstveno-stručni kolokviji AMACIZ-a redovito se
održavaju, te su od zadnjeg javljanja u Glasniku održana
predavanja: „Mjerenje particijskih koeficijenata organskih
tvari između poliamidnog te polisulfonskog filma i vode“
Emila Draževića, dipl. kem. inž. (FKIT), „Predstavljanje
projekta HRZZ: Ekološki prihvatljiva zaštita metalnih
konstrukcija izloženih agresivnom djelovanju mora“ doc.
dr. sc. Helene Otmačić Ćurković (FKIT), „Trajnost
cementnih materijala – 3D modeli hidratacije, napredovanja mikrostrukture i prijenosa agresivnih tvari“ dr. sc.
Nevena Ukrainczyka (FKIT), „Treba li nam sustav kvalitete
i okoliša?“ mr. sc. Tomislava Dobrovića (Središnji registar
osiguranika), „Ekološki i energetski učinkoviti materijali i
premazi u suvremenoj gradnji“ mr. sc. Gorana Marinića
(CAPAROL d.o.o., Zagreb), te „ISWA studijsko putovanje
Waste-to-Energy – najsuvremenije mogućnosti obrade
otpada“ Silvije Pejčić Bilić, univ. spec., dipl. kem. inž.
(ACCUMULAR d.o.o., Zagreb). Također su u sklopu
kolokvija predstavljeni znanstveni radovi studenata FKITa sa 17. međunarodne Tehnologijade u Makarskoj 2013.
Planinarsko-izletnička sekcija je među aktivnijim
sekcijama, s redovitim mjesečnim izletima diljem
Hrvatske, a povremeno i u susjedne zemlje, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Povodom godišnje skupštine organizira se tradicionalni godišnji izlet s uobičajeno vrlo velikim
odazivom. Slikoviti i topli doživljaji s izleta redovito se
objavljuju u Glasniku AMACIZ-a, čime bar dio atmosfere i
druženja ostaje zabilježen za budućnost. U veljači 2014.
velikim zalaganjem pročelnika sekcije Damira Markića i
blagajnice sekcije Višnjice Ponjan suviškom sredstava
sekcije i velikodušnim prilozima njezinih članova nabavljena je humanitarna donacija Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi u Gornjoj Bistri. Damir Markić
također je organizirao izlet Sabora Saveza AMAC/AMCA u
Opatiju, Mošćenice i Kastav u lipnju 2013.
Sportska sekcija redovito održava godišnje sportske
susrete povodom godišnjih skupština AMACIZ-a, koji se
tradicionalno održavaju u Prirodoslovnoj školi Vladimira
Preloga, uvijek nesebičnom i ugodnom domaćinu. Na
posljednja dva susreta održana su natjecanja u malom
nogometu (momčadi PLIVE, Petrokemije Kutina, PŠ V.
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Preloga, Instituta „Ruđer Bošković“, studenata FKIT-a, te
AMACIZ-a – alumna FKIT-a), stolnom tenisu i šahu.
Sekcija Inovatora pomladila se članovima studentima, a
posebno treba istaknuti veliki uspjeh mladog kolege,
nadarenog studenta Marina Kovačića, koji se okitio brojnim priznanjima za svoju inovaciju Instrument 3 u 1 – FTN,
koji unutar jedinstvenog, kompaktnog i lako prenosivog
kućišta objedinjuje funkcije triju instrumenata: turbidimetra, nefelometra i fotokolorimetra. Dobitnik je zlatnih
medalja na izložbi INOVA-MLADI 2013., 6. nacionalnoj
izložbi inovacija mladih u Bakru 2013. te 9. Međunarodnom salonu inovacija INST održanom na Tajvanu iste
godine. FKIT je zajedno sa Savezom inovatora Zagreba
financijski pomogao sudjelovanje kolege Kovačića na međunarodnom salonu inovacija,
gdje je bio jedini student iz
Hrvatske, a uz zlatnu medalju
nagradu za vrhunsku inovaciju
podijelio mu je Međunarodni
forum mreža za intelektualno
vlasništvo (IIPNF). Sveučilište
je također prepoznalo njegov
uspjeh dodijelivši mu posebno
priznanje Senata Sveučilišta za
ostvaren uspjeh međunarodnog značenja.
Marin Kovačić na izložbi INOVA-MLADI
sa svojim instrumentom 3u1-FTN
(foto: Danijela Ašperger)

Glasnik AMACIZ-a ima novu urednicu, Jelenu Macan, i
nastavlja redovitim izlaženjem dva puta godišnje, na
proljeće i jesen. FKIT podržava izlaženje Glasnika
financiranjem tiskanja jednog od dva broja. U svibnju
2013. objavljen je jubilarni 50. broj Glasnika AMACIZ-a, u
kojem je objavljen i prigodni pregled povijesti AMACIZ-a i
Fakulteta kroz prizmu članaka objavljenih u Glasniku
AMACIZ-a. U studenom 2013. objavljen 51., a u travnju
ove godine 52. broj Glasnika AMACIZ-a. Svi brojevi
dostupni su na mrežnoj stranici:
http://www.amaciz.hr/glasnik/.

Članovi planinarske sekcije na izletu u Samobor (foto: Zdenka Kuzmić)
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Plan budućih aktivnosti AMACIZ-a
Pomlađivanje AMACIZ-a jedan je od prioriteta. Odlukom
dekana FKIT-a od akad. god. 2012./13. Fakultet svim
studentima koji završe diplomski studij podmiruje
jednogodišnju članarinu za AMACIZ. Tako je 56 mladih
postalo članovima AMACIZ-a. Članstvo AMACIZ-a je u
blagom porastu, te se intenzivno radi na osvježavanju
podataka. Pokrenuto je ažuriranje jedinstvene baze
alumna, što će biti osnova za dodjelu alumni e-adresa.
Smjernice budućih aktivnosti su sljedeće:
- u novoučlanjenim završenim studentima treba
probuditi svijest pripadnosti AMACIZ-u, odnosno
studentima – budućim članovima objasniti što znači
biti član AMACIZ-a kako bi postali aktivni članovi;
- kao i u početku djelovanja AMACIZ-a, treba potaknuti
istaknute gospodarstvenike kemijsko-inženjerske
struke na podupiranje aktivnosti Društva;
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-

prema primjeru drugih alumni društava, koja
organiziraju izvrsna i dobro posjećena predavanja
nekadašnjih studenata, a danas istaknutih stručnjaka,
o temama koje studente zanimaju, u znanstvenostručne kolokvije treba uključiti predavače s velikim
iskustvom iz prakse, čija bi predavanja bila zanimljiva i
korisna našim studentima;
- aktivnosti prikupljanja alumni adresa treba učiniti
važnom poveznicom s članovima AMACIZ-a i tako
nastaviti kvalitetnu komunikaciju nakon što studenti
napuste Fakultet.
Zaključno, treba raditi na intenzivnijem uključivanju
mladih u rad AMACIZ-a, te na planiranju prostora za
djelovanje Društva na budućem sveučilišnom kampusu
Borongaj.
Jelena Macan

Što su radili alumni KIF-a
U okviru simpozija Školski sport koji se održavao na
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 25. i 26.
listopada 2013. godine održano je i tradicionalno četvrto
alumni okupljanje diplomiranih kineziologa, sportskih
trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta. Organizatori
skupa su uz Društvo diplomiranih kineziologa, sportskih
trenera i prijatelja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i Kineziološki fakultet bili Hrvatski školski
sportski savez i Agencija za odgoj i obrazovanje. Simpozij
se održao u velikoj dvorani Kineziološkog fakulteta uz
nazočnost 400-tinjak sudionika, uglavnom diplomiranih
kineziologa ali i sportskih trenera i prijatelja fakulteta.
Prvoga dana simpozija prema rasporedu održana su
predavanja o školskom sportu kao i sjednica Skupštine
društva Alumni – KIF. Na skupštini se nazočnima obratio
predsjednik Alumni – KIF-a i donedavni dekan Fakulteta
prof.dr.sc. Igor Jukić koji je u svom izlaganju ukratko iznio
izvještaj o radu Društva kao i planirane aktivnosti u
budućem razdoblju. Nakon Skupštine društva druženje
alumnija Kineziološkog fakulteta nastavljeno je u
večernjim satima uz domjenak na kojem su različite
generacije bivših studenata našeg fakulteta imale priliku
uz druženje, razgovor ples i zabavu razmijeniti iskustva i
evocirati uspomene iz studentskih dana kao i razgovarati
o budućnosti i razvoju kineziološke struke.

Igor Jukić na otvorenju simpozija Školski sport

Generacija studenata upisanih 1983./1984. ak. godine

U subotu, 9. studenog 2013. godine na Kineziološkom
fakultetu u Zagrebu okupila se generacija studenata
upisanih 1983./1984. ak. godine. Prof. dr. sc. Damir Knjaz,
dekan Fakulteta i prof. dr. sc. Igor Jukić, predsjednik
Alumni-KIF-a pozdravili su nazočne te istaknuli važnost
alumnija za Fakultet kao i potporu u daljnjim aktivnostima
ove generacije.
Generacija upisanih studenata 1983./1984. s voditeljem
prof. dr. sc. Viktorom Šnajderom bila je vrlo uspješna
generacija tijekom studija. Danas je veliki broj alumni
generacije 1983. zaposlen u odgojno-obrazovnim ustanovama (škole, fakulteti, domovi), u privatnom poduzetništvu, u javnim državnim službama (ministarstvo, policija) i u sportu (savezi, klubovi).
Tijekom neformalnog druženja predložene su aktivnosti
koje bi alumni mogli provesti u budućem razdoblju kao što
su izložba umjetničkih postignuća alumni KIF-a koja može
biti humanitarnog karaktera te Alumni KIF-a u sportu
osoba s invaliditetom. Konkretni projekti pridonijeli bi
povezivanju i uključivanju većeg broja alumnija različitih
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generacija te redovitom okupljanju alumnija ove ali i svih
ostalih generacija Fakulteta. Posebno za ovu priliku neki
od kolegica i kolega doputovali su iz Rijeke, Pule,
Šibenika, Slavonskog Broda, Zaboka, Karlovca i ostalih
dijelova Lijepe naše. Inicijativni odbor okupljanja bili su
Romana Caput-Jogunica, Sergio De Privitellio, Sanja
Ćurković i Marica Pelivan.
Od ostalih aktivnosti ističemo tradicionalno organiziranje
Dana otvorenih vrata Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i Studijskog centra za izobrazbu trenera (7.
svibnja 2014. godine) kojeg Alumni KIF-a organizira u
suradnji sa Studentskim zborom KIF-a. Bila je to prilika za
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sve zainteresirane buduće studente da se upoznaju s
radom i djelovanjem Kineziološkog fakulteta i Studijskog
centra za izobrazbu trenera kao i sa sadržajima prijemnog
ispita koji će se održati u mjesecu lipnju. U programskom
dijelu Dana predstavljeni su i programi iz primijenjenih
područja kineziologije te programi stručnih usavršavanja
za studente viših godina studija i članove alumni KIF-a u
svrhu dobivanja uvida u mogućnosti nastavka obrazovanja
i stjecanje dopunskih kvalifikacija.
Dario Škegro i
Romana Caput-Jogunica

AMAC Fakulteta prometnih znanosti suorganizator dvanaestog ZIRP-a
Dvanaesto međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje „Znanost i razvitak prometa“ (ZIRP 2014) održano je
15. travnja 2014. godine u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Naslov ovogodišnjeg Savjetovanja bio je „Mogućnosti prometnog sustava Republike
Hrvatske - godišnjica članstva u Europskoj uniji“, a uz
Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu,
suorganizatori Savjetovanja bili su:
- University of Pardubice - Jan Perner Transport Faculty
- Hrvatska gospodarska komora - Sektor za promet i
veze
- Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera
Fakulteta prometnih znanosti (AMAC - FSC)
- Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i
transporta
- Klub inženjera prometa Hrvatskih željeznica
- Hrvatsko društvo željezničkih inženjera
- Hrvatska udruga za upravljanje lancem opskrbe
Tijekom Savjetovanja prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, dekan
Fakulteta prometnih znanosti, uručio je priznanje za
najbolji rad savjetovanja pod naslovom „Introduction of
Public Transport By Sea Along The Coast of Istria as a
Measure of Sustainable Mobility“, autora prof. Ivan
Dadića, Ph. D., Antonie Perković, mag. ing. traff. i Bojana
Jovanovića, mag. ing. traff.

Pozvano predavanje ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Siniše
Hajdaša Dončića

ZIRP 2014 je okupio 108 sudionika, znanstvenika, gospodarstvenika, studenata i ostalih gostiju. Pozvana predavanja održala su dva predavača Siniša Hajdaš Dončić,
ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, te Darko
Lorencin, ministar turizma, dok je na Savjetovanju prezentirano 7 od ukupno 17 radova koji su objavljeni u
Zborniku radova ZIRP 2014.
Izlaganjem znanstveno-istraživačkih ideja i raspravom
ukazalo se na sljedeća pitanja i smjernice:
- Koliko je Hrvatska iskoristila financijska sredstva iz
pretpristupnih fondova za razvoj prometne infrastrukture i suprastrukture
- Što donosi izrada nove Strategije prometnog razvitka
s pregledom mogućnosti razvoja prometnog sustava
RH
- Kolika je, na državnoj razini, zastupljenost zajedničkih
projekata turističkog i prometnog sektora
- Osvrt na promjene u logističkoj industriji (novi carinski
propisi uz dinamične i konstruktivne promjene u
planiranju i realizaciji logističkih aktivnosti).
Savjetovanje je pružilo priliku za raspravu o budućim
inicijativama kojima je cilj daljnje promicanje međunarodne istraživačke suradnje te za daljnje promicanje
alumni filozofije i aktivnosti među brojnim sudionicima.
Zaključci Savjetovanja ZIRP 2014 usmjereni su prema
ispunjavanju strateških ciljeva vezanih za korištenje
pretpristupnih fondova EU u cilju razvoja hrvatskog
gospodarskog sustava prema novoj Strategiji prometnog
razvitka, te spregu znanstvenih institucija i gospodarskih
subjekata u funkciji optimiranja u „proizvodnji“ prometnih
i logističkih usluga. Također, usmjereni su i na razvoj novih
rješenja za rad i poslovanje logističkih operatera, prijevoznika, carinskih službi…
Nadalje, tijekom savjetovanja promovirane su alumni
aktualnosti prvenstveno vezane za burzu ponude i potražnje radnih mjesta koja je aktivna na web-u AMAC FSC-a.
Udruga u sljedećem periodu priprema izbornu skupštinu
tijekom koje se očekuje definiranje novih ideja za buduće
dane sa zadatkom jačanja djelovanja Udruge, odnosno
alumni ureda pri Fakultetu prometnih znanosti.
Mario Šafran
predsjednik AMAC-FSC
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Mlada alumni udruga AMAC-VEF pokreće aktivnosti

U kratkom razdoblju svojega postojanja udruga AMACVEF je predstavljena na izbornom Saboru kao dio obitelji
AMAC/AMCA društava Sveučilišta u Zagrebu. Pri tome
smo posebno ponosni da smo, iako mladi dio obitelji,
predložili jednog od svojih članova (dr. sc. Anđelko
Gašpar) za člana Časnog suda, što je i prihvaćeno.
Početkom ove godine održana je prva redovita sjednica
Predsjedništva u proširenom sastavu Udruge pri čemu je
pokrenuto osnivanje Planinarske sekcije i Sekcije za
promidžbu, uz već postojeću Sportsku i Glazbenu sekciju
te Klub prijatelja i bivših studenata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također su predloženi i
voditelji navedenih Sekcija. Time smo načinili prvi korak
ka promociji Udruge, ali isto tako i otvorili mogućnosti
druženja i učvršćivanja veza unutar struke, što su i
temeljni ciljevi upisani u Statutu Udruge. Također je
odlučeno da će se Skupština (na kojoj sudjeluju svi članovi
AMAC-VEF) održavati jednom godišnje. Rad Skupštine bit
će podijeljen u dva dijela, prvi namijenjen izvješću o radu i
smjernicama za budućnost udruge, a drugi dio namijenjen

stručnom usavršavanju. U suglasju s navedenim, organizirat će se predavanja za koja će Hrvatska veterinarska
komora dodijeliti odgovarajući broj bodova polaznicima.
Navedena predavanja bit će besplatna samo za članove
AMAC-VEF, osim na prvoj Skupštini kada će biti besplatna
za sve sudionike. Nedugo nakon sjednice Predsjedništva
osnovane su spomenute sekcije, a svi predloženi voditelji
su prihvatili imenovanja.
Klub prijatelja i bivših studenata Veterinarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu nastavio je s održavanjem predavanja, pa su tako nedavno gostovali predstavnik Sokolarskog centra u Šibeniku gosp. Emilio Menđušić i prof. dr.
Marcos Perez Lopez iz Extremadure. Istodobno je i
fakultetski zbor Ab ovo nastavio sa svojim aktivnostima te
sudjelovao na ovogodišnjoj Smotri zborova Festa coralis i
pokazao veliki napredak u kvaliteti.
Web stranica Udruge (www.vef.unizg.hr/amac, e-mail
adresa: amac@vef.hr) je dopunjena te će u skorije vrijeme
biti ažurirana svim podatcima.
Nadamo se da će AMAC-VEF pomoći nastojanjima da
veterinarska struka bude prepoznata po međusobnom
uvažavanju, druženju i kvaliteti.
Dean Konjević
Predsjednik AMAC-VEF

Aktivnosti Društva prijatelja FBF-a (AMA-FBF)
U vrijeme proslave 130. obljetnice početka nastave
farmacije na Sveučilištu u Zagrebu redovito smo
izvještavali o aktivnostima članova Društva prijatelja
(AMA-FBF) koji su dali veliki prilog toj proslavi uređenjem,
obnavljanjem, postavljanjem i otvorenjem Herbarija „Fran
Kušan“ u gospodarskoj zgradi botaničkog vrta FBF-a“ u
Schrottovoj ulici u Zagrebu. Društvo je povodom 130.
obljetnice Fakulteta primilo Povelju za suradnju i doprinos
u promicanju farmaceutske i medicinsko-biokemijske
stručne i nastavne djelatnosti te ugleda struke.
Nakon tog vrlo uspješno odrađenog projekta u prošloj
kalendarskoj godini morali smo, prema Statutu Društva,
provesti ponovni izbor svih upravnih tijela Društva.
S tim u vezi održana je 13. studenog 2013. u velikoj
predavaonici FBF-a Izborna skupština Društva, koju je
otvorila dekanica prof.dr.sc. Karmela Barišić. Sjednicu je
vodila predsjednica AMA-e doc.dr.sc. Dubravka PavišićStrache, koja je kronološki izvijestila o radu Društva u
protekle četiri godine.
Iako se zapravo svatko tko je studirao na FBF-u ili radio u
nastavi smatra članom Društva prijatelja izrađen je, u
svrhu upoznavanja kolega s alumni filozofijom i
udrugama, letak o AMA-FBF udruzi, koji je stavljen kao
link na web stranicu Fakulteta kao i tekst pristupnice u
Društvo, koju zadnjih godina student dobije na promociji,

a očekuje se da će i svi ostali kolege ispunjavanjem pristupnice potvrditi svoje članstvo.
U lipnju 2013. god. aktivno smo kao članovi Saveza
sudjelovali u radu 5. Sabora Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu.
Od društvenih aktivnosti organiziran je memorijalni izlet
„Putovima profesora Pribanića“. Prof. dr. sc. Marijan Pribanić bio je ugledni profesor Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta.

Slijeva nadesno: Mirjana Vrsalović, Anđelka Bedrica i
Dubravka Pavišić-Strache
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Redovito su organizirane i brojne vrlo uspješne izložbe na
FBF-u od kojih posebno ističemo izložbu o obnovi Herbarija „Fran Kušan“ popraćenu s panoima s popisom svih
donatora i volontera, kao i izložbu „U struci pri ruci: Od
ljekaruša do farmakopeja“ povodom 130-te obljetnice
nastave na FBF-u.
Posebno treba istaknuti neumorni rad volontera (koji je i
Ljekarnička komora bodovala) na spašavanju i uređenju
Herbarija, koji je zahvaljujući velikodušnim donacijama
naših kolega i ustanova smješten u prekrasno uređen
prostor vrtne zgrade našeg botaničkog vrta, koja je u tu
svrhu stavljena pod video nadzor, vatrodojavni sustav i
klimatizaciju.
Rješenjem Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture
i prirode Herbarij „Fran Kušan“ upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu preventivno zaštićenih dobara.
Nakon podnesenog izvještaja o proteklim aktivnostima
izabrana su upravna tijela Društva tako da je potvrđen
ponovni mandat dosadašnjem vodstvu uz male izmjene
članova Upravnog odbora.
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Plan rada za predstojeće razdoblje prvenstveno sadrži
intenzivnije nastojanje na upoznavanju studenata od
početka studija s alumni filozofijom, a s tim u vezi i s
radom i svrhom Društva.
Da bismo dobili za Herbarij status zaštićenog kulturnog
dobra, želja nam je u ovom novom mandatu urediti još u
sklopu Herbarija memorijalnu sobu prof. Kušana i zbirku
sjemenja za koju bi sredstva osigurao Fakultet. Za
realizaciju projekta uređenja memorijalne sobe prof.
Kušana ponovno će se morati prikupljati donacije, što će u
skladu s alumni filozofijom biti naša zahvalnost Fakultetu i
Sveučilištu na kojem smo stekli svoje zvanje.
U planu je i dogovoriti i realizirati projekt revitalizacije
farmakognoške zbirke u našem najstarijem Zavodu za
farmakognoziju, kao i nastaviti realizirati projekt Hrvatskog botaničkog vrta ljekovitog bilja sv. Kuzme i Damjana
na otoku Lastovu.
Dubravka Pavišić-Strache
Predsjednica AMA-FBF

Plov za čisti Jadran
Od 11. do 13. travnja ove godine je po dvanaesti put
održan „Plov za čisti Jadran“ u organizaciji Sveučilišnog
nautičkog kluba Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Jedrilo se u tri etape, prva je bila od Rogoznice do
Ravnog Žakana na Kornatima, druga od Kornata do
Zlarina, treća završna od Zlarina do Rogoznice. U plovu je
sudjelovalo 18 jedrilica s ukupno 128 sudionika, najviše u
dvanaestogodišnjoj tradiciji. U posadama su bili nastavnici
i studenti s 13 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 3 instituta
iz zemlje i inozemstva.

Tonko Ćurko i Darko Mayer

Sastavni dio Plova su tradicionalno stručna predavanja
vezana uz očuvanje Jadrana, ekologiju i perspektive
održanja njegovih resursa, kao i aktualna događanja u
svijetu jedrenja.
Ove godine održano je predavanje „Povijest i razvitak
pravila jedrenja“, predavač mr. sc. Andrej Majcen, dipl.
inž. strojarstva. Zbog iznimno zanimljivog povijesnog
pregleda povijesti pravila, kao i inventivne prezentacije,
predavanje je pobudilo zapažen interes svih prisutnih.
Posebno treba istaknuti sudjelovanje 15 studenata FSB-a
okupljenih u dvije posade čiji su kormilari Luka Jerčić i
Inno Gatin svojim angažmanom, ponašanjem i odnosom
prema svim sudionicima predstavljali svoj matični Fakultet na najbolji mogući način.
U kategoriji jedrilica duljine do 40 stopa prvo mjesto je
osvojila jedrilica kormilara Darka Mayera, professora
emeritusa s Rudarsko – geološko - naftnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, a u kategoriji jedrilica duljih od 40
stopa pobijedila je posada kormilara Borisa Majcena, dipl.
inž. strojarstva koju su činili bivši studenti FSB-a, mahom
članovi udruge AMAC – FSB.
Prema općoj ocjeni i reakcijama sudionika 12. plov za čisti
Jadran u potpunosti je zadovoljio, čak i premašio očekivanja, a posebno je istaknuta ugodna i tolerantna akademska atmosfera za vrijeme same plovidbe i druženja
izvan plovidbe.
Mladen Franz
predsjednik AMAC-FSB
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Obilježen Međunarodni dan boja 21. ožujka 2014. godine
U suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno-tehnološkim fakultetom (TTF), ove je godine prigodnim programom 21. ožujka 2014. u Tehničkom muzeju Zagreb,
prvi put u Hrvatskoj obilježila Međunarodni dan boja (Dan
boja; ICD – International Colour Day). Dan boja održan je
pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba, g.
Milana Bandića, Međunarodne udruge za boje (AIC),
Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ) i Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca (HIST). U organizaciji
su sudjelovali Sveučilište u Zagrebu, AMCA TTF, Grafički
fakultet (GF), Arhitektonski fakultet (AF), i Akademija
dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Međunarodni dan boje obilježava se od 2008. na prijedlog
Portugalskog Udruženja za rasvjetu. AIC je odredio da taj
dan bude na ekvinocij, 21. ožujka, kad dan i noć jednako
traju, što se simbolično odnosi na komplementarnu
prirodu svjetlosti i tame, svjetla i sjene. Sukladno beskraju
boja, diljem svijeta ovaj dan se obilježava u bezbroj aktivnosti, u mnogim zemljama i kulturama, poglavito u
članicama AIC.

Hrvatska udruga za boje je osnovana 27. lipnja 2013.
potporom Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, te Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, AMCA TTF-a. Udruga će
uskoro postati punopravnom članicom AIC – Međunarodnog udruženja za boje (International Colour Association)
http://www.aic-colour.org.

Osnivačka skupština Hrvatske udruge za boje

Dosadašnja predsjednica AIC, gospođa Berit Bergström
(Swedish Colour Centre Foundation), u izjavi za Dan boje
2013. podsjeća na: „Nerazdvojivost svjetla i boje, i na
snažan utjecaj boje na čovjeka. Zahvaljujući vidu, boja
daje smisao našem postojanju, znakovitu ulogu ima i u
našem okruženju, pokazatelj je različitih kultura i određuje
njihov identitet“. Upravo s ciljem isticanja sveprisutnosti
boje, ne samo u čovjekovom svakodnevnom životu već i u
svim područjima ljudskog profesionalnog djelovanja, Međunarodni dan boja je svojom interdisciplinarnom strukturom istaknuo njenu ulogu u svakodnevnom životu te u
znanosti, umjetnosti i dizajnu.
Održan je stručno-znanstveni simpozij „Boja i svjetlo“, te
spektar izložbenih prikaza pod zajedničkim nazivom „Boja
i svjetlo u znanosti, umjetnosti i dizajnu“.
„Boju i znanost“ predstavila je prof. dr. sc. Đ. ParacOsterman (TTF), a „Boju i svjetlo“ mr. sc. R. Skansi. Doc.
dr. sc. I. Žiljak Stanimirović (GF) u izlaganju „Boje u proširenoj stvarnosti“ predstavlja jedinstven izum INFRAREDESIGN®. „Slikanje svjetlom“ prikazala je doc. dr. sc.
M. Strgar Kurečić (GF), a „Likovnu terapiju kroz igru boja“
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mr. sc. M. Kliček ispred udruge „OZANA“. Slovensko združenje za barve predstavili su prof. dr. sc. V. Pogačar kroz
„Periodni model boja“ i A. Debenjak, univ. dipl. inž. arh.
„Boje u arhitekturi“.
Organizatori događanja mislili su i na hrvatsku baštinu.
Mr. sc. A. Brenko, muzejska savjetnica Etnografskog
muzeja Zagreb predstavila je „Simboliku boja na folklornom tekstilu“. „Boje u glagoljskim rukopisima“ I. Ferenčaka, studenta Sveučilišta u Zagrebu Filozofskog fakulteta. Viša kustosica Etnografskog muzeja Zagreb, Ž. Jelavić i doc. dr. sc. A. Sutlović (TTF), održale su interaktivnu
radionicu „Suvremeni kolorit etno proizvoda“.
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Prof. dr. sc. N. Koprivanac, prof. dr. sc. S. Papić i dr. sc. I.
Grčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije, predstavile su „Bojila i okoliš –
razgradnja bojila u otpadnim vodama“. Studenti GF
predstavili su se izložbom radova pod nazivom „2D Kodovi
u boji“. K. Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije predstavila se
izložbom „Od crne metalurgije do raskoši boje na
tekstilu“.
Svijet boja u fotografiji i dizajnu pokazali su studenti i
alumni TTF-a Matija Čop, Marija Damiš, Lucija Šutej i Ines
Jakšić Katalenić. U okviru izložbe predstavila se i tvrtka
Azonprinter d.o.o. prezentacijom „Uz AZON bitno postaje
oku vidljivo“.
Održane su interaktivne prezentacije - „Boje svjetla“, izv.
prof. dr. sc. M. I. Glogar (TTF) i tvrtke IDA DIDACTA d.o.o.,
„Moć fluorescencije“, prof. dr. sc. A. M. Grancarić i doc. dr.
sc. A. Tarbuk (TTF), prilagođene dječjoj dobi predškolskog
i osnovnoškolskog uzrasta, ostvaren je STEAM pristup
ranoj znanstvenoj, tehničkoj i tehnološkoj edukaciji i animaciji djece i mladih. Održana je predstava za djecu „Boje
duge“, autorice i glumice S. Patafte. U „Dječjem kutku“
djeca su se mogla upoznati sa čudesnim svijetom boja
kroz crtanje i oslikavanje.
Ostvarenje obilježavanja Međunarodnog dana boja omogućio je nesebičan rad članova organizacijskog odbora i
tima, studenata volontera, te donacije TTF-a, Tehničkog
muzeja, tvrtke FotoSoft d.o.o., tvrtke AZON PRINT d.o.o.,
tvrtke IDA DIDACTA d.o.o., Dječjeg kazališta Dubrava,
ustanove URIHO, tvrtke Zrinjevac d.o.o. i tvrtke DONA
d.o.o. Riječi zahvale i poticaja za budućnost, pristigle po
završetku događanja, najbolje svjedoče o uspjehu po prvi
put u Hrvatskoj obilježenog Međunarodnog dana boja.
Ana Marija Grancarić, predsjednica
Martinia Ira Glogar, tajnica
Hrvatske udruge za boje

Organizacijski odbor i tim sa studentima volonterima
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Znanstvenici s TTF-a osvojili nagrade na američkom INPEX-u
Na najvećoj američkoj izložbi inovacija i novih proizvoda
INPEX - Invention & New Product Exposition, održanoj od
18. do 20. lipnja 2014. u Pittsburghu, SAD prikazano je
više od 800 izložaka. U organizaciji Hrvatskog saveza
inovatora i Saveza inovatora Zagreba uz potporu Hrvatske
gospodarske komore i gradonačelnika Zagreba gosp.
Milana Bandića na INPEX-u su izv. prof. dr. sc. Snježana
Firšt Rogale, prof. dr. sc. Dubravko Rogale, prof. dr. sc.
Gojko Nikolić i prof. dr. sc. Zvonko Dragčević sa Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta (TTF)

Dubravko Rogale i Snježana Firšt Rogale s dodijeljenim nagradama

predstavili su svoj Inteligentni odjevni predmet s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima koji registrira stanja u
okolišu i tjelesnu toplinu nositelja te se automatski prilagođava temperaturnim promjenama u vanjskom okolišu
odjevnog predmeta i u njegovoj unutrašnjosti na način da
automatski postavlja optimalna termoizolacijska svojstva.
Osvojili su 3 prestižne nagrade - Humanitarian Award te
Gold Medal for Merit i Spanish Delegation Award.

Na razvoju je radio tim prof. Rogalea u Zavodu za odjevnu
tehnologiju TTF-a rod 2003. godine, uz financiranje putem
znanstvenog projekta MZOŠ "Inteligentna odjeća i
okruženje" i tehnologijskog projekta HIT “Odjeća s
adaptivnim termoizolacijskim svojstvima” te potporu tt.
Mikrotakt.
Za te potrebe razvijene i realizirane inovativne ideje
patentno su zaštićene u zemlji (3 patenta) i inozemstvu (13
članica EU, SAD). Da bi se dokazala ispravnost rada
razvijenog prototipa, na TTF-u je realiziran i instaliran
Mjerni sustav za mjerenje termoizolacijskih svojstava
tekstilnih plošnih proizvoda, kompozita i odjeće, koji je
također patentno zaštićen.
Anita Tarbuk

Istaknuti alumni - Dr. sc. Krunoslav Kovačević
Intervju s dr. sc. Krunoslavom Kovačevićem vodila je prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer
Više puta zamolila sam čitatelje Glasnika da nam predlože
uspješnu osobu, alumnusa/alumnu, kako bi je predstavili
našoj alumni javnosti u rubrici Istaknuti alumni. Cilj nam je
upoznati čitatelje s uspješnim alumnima koji su uzor i mogu
biti poticaj mladima na njihovom radnom i životnom putu.
Uspješan je onaj koji se uzvisio po nekim osobinama:
obrazovanju, stručnosti, odgovornosti, svestranosti, nenametljivosti, samozatajnosti… Naš današnji sugovornik
nesebično daje sebe za opće dobro ne
tražeći niti ne nadajući se povratu
uloženog. Tek na nagovor, gospodin
Kruno Kovačević pristao je predstaviti
se u ovoj kolumni.

dr. sc. Krunoslav Kovačević

Ne smatram se posebno uspješnim, da bih zaslužio poseban članak u Glasniku AMAC-a. Smatram da sam savjesno
i odgovorno radio cijeloga života, za vrijeme školovanja,
profesionalnog rada i sada kada sam kao umirovljenik
dodatno aktivan u područjima koja me vesele. No, kada
već inzistirate, stojim Vam na raspolaganju…
Približite nam razdoblje Vašega školovanja, do prvoga
zaposlenja.
Nakon završene gimnazije u Zagrebu 1961., studirao sam
na tadašnjem Tehnološkom fakultetu, gdje sam u svibnju
1966. diplomirao kod prof. Viktora Hahna u području
organske kemije. Kao stipendist PLIVE odmah sam dobio
zaposlenje kao tehnolog u proizvodnji vitamina B6, koji se
tada proizvodio u višetonskim količinama i izvozio kupcima u Ameriku i Zapadnu Europu. Nakon jednogodišnjeg
prekida (vojni rok), nastavio sam rad u Plivinom istraživačkom institutu.
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Jeste li ostali u području organske kemije?
Da, u Odjelu organske kemije sam radio na razvoju laboratorijskih postupaka za sintezu generičkih lijekova, koji su
se nakon toga prenosili u tzv. polutehnološki odjel, a
zatim u proizvodnju. Bilo je to interesantno razdoblje u
kojem sam stjecao istraživačka iskustva u području heterocikličke kemije, kojemu je pripadala većina tadašnjih
lijekova. U tom smo razdoblju razvili i uveli u proizvodnju,
za to vrijeme novi, tzv. oksazolski postupak proizvodnje
vitamina B6, koji je bio racionalniji i ekonomičniji od prethodnoga. Velika se pozornost posvećivala kvaliteti proizvoda i sigurnosti procesa. Kao rezultat toga rada, osim
laboratorijskih i tehnoloških postupaka, te njihove industrijske primjene, proizašli su i patenti, zaštićeni u više
svjetskih država, te desetci znanstvenih radova.
Jeste li imali prilike dodatno se usavršavati?
Paralelno s redovitim poslom, pohađao sam te 1974.
završio poslijediplomski studij koje se izvodio na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Bio je to interdisciplinarni studij „Fizikalne metode u
kemiji“, a profesori su bili Smiljko Ašperger, Dragutin Fleš,
Velimir Pravdić (kasnije akademici), te profesori Karlo
Weber, Stanko Borčić, Aleksandar Bezjak, Božo Težak,
Milan Randić, Branko Lovreček, Marko Herak, sve
vrhunski znanstvenici. Magistrirao sam s temom sinteze
novih heterocikličkih spojeva i ispitivanjima njihovih
bioloških svojstava.
A kada ste doktorirali?
Bilo je to 1982., nakon što sam 15 mjeseci znanstveno
radio u Laboratoriju za organsku kemiju na ETH u Zürichu,
kod nobelovca Vladimira Preloga. Nakon što je Prelog
1975. dobio Nobelovu nagradu i otišao u mirovinu, nastavio je i dalje znanstveno raditi, ali samo s po jednim suradnikom, uglavnom iz Hrvatske. Imao sam sreću da sam ja
osobno bio jedan od njih, na preporuku Prelogova nasljednika na Tehničkom fakultetu, prof. dr. sc. Rativoja Seiwertha, kasnije prvog direktora Plivina istraživačkog instituta. Dakle, proveo sam cijelu 1981. i dio 1982. u tom
svjetski poznatom laboratoriju, gdje sam pod neposrednim Prelogovim vodstvom znanstveno radio na odvajanju
enantiomera među tekućim fazama (lipofilnom i vodenom), što je u to vrijeme bila posve nova metoda. Prof.
Prelog mi je predložio da rezultate tih istraživanja opišem
u svojoj disertaciji, što sam i učinio. Prof. Prelog je osobno
došao u Zagreb krajem svibnja 1982. i predsjedao izbornom komisijom za obranu moje disertacije, što mi je bila
posebna čast. Taj je događaj izazvao veliki interes tadašnje znanstvene javnosti i, moram kazati, dolazak mnogobrojnih znatiželjnika.
Jeste li, povratkom u Zagreb, nastavili kontakte s Prelogom?
Jesam, prvenstveno u dovršetku tri zajednička znanstvena
rada i moje disertacije, zatim u pomoći kod odlaska drugih
kolega u njegov laboratorij u Zürichu (kolege Stjepan
Mutak, Miljenko Dumić i Miće Kovačević), organiziranju
Prelogova zadnjeg posjeta Zagrebu 1989., u organizaciji
Znanstvenog simpozija Prelog i Hrvatska kemija (1996.), a
nakon Prelogove smrti (1998.), sudjelovao sam u orga-
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niziranju simpozija prigodom 100. obljetnice Prelogova
rođenja (2006). Drago mi je da sam s kolegom Miljenkom
Dumićem 2010. uspio završiti knjigu „Ogledi o Vladimiru
Prelogu“ (Hommage to Vladimir Prelog), dvojezično izdanje o Prelogu, njegovim sklonostima i vrlinama, s tekstovima drugih znanstvenika o našem nobelovcu. Knjiga je
bogato ilustrirana brojnim dokumentima i fotografijama,
a priložen je i vrijedan CD s kompletnim skeniranim materijalima. Knjiga je podijeljena svim sveučilišnim i fakultetskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu, kao i istaknutim
pojedincima iz područja organske kemije u RH i inozemstvu (naročito Švicarskoj), a izazvala je i pozitivne reakcije
iz svijeta.
Grupa nas, bivših Prelogovih đaka (akademici Vitomir
Šunjić i Mladen Žinić, te kolege Stjepan Mutak, Davor
Bedković, Miće Kovačević i ja) upravo smo nedavno
Arhivu HAZU predali dvjestotinjak pisama, fotografija,
znanstvenih radova, Prelogovih rukopisa i druge građe.
To će poslužiti, među ostalim namjenama, za obogaćenje
memorijalne „Prelogove sobe“ u HAZU, kao i za moguća
daljnja proučavanja ovog našeg znanstvenika, koji je
toliko utjecao na kemijsku znanost i razvoj kemije u
Hrvatskoj.

Korice knjige „Ogledi o
Vladimiru Prelogu“

Kojim ste se poslom bavili do umirovljenja?
Nastavio sam znanstveno raditi u Plivinom istraživačkom
institutu, ali sam kasnije preuzeo i različite rukovodeće i
organizacijske dužnosti, kao što su rukovođenje baznim
istraživanjima, bio sam znanstveni koordinator, predsjednik znanstvenog vijeća i pomoćnik direktora Instituta.
U to vrijeme su se radili interesantni projekti, od kojih je
sigurno najuspješniji bio sinteza azitromicina, koji je postao svjetski poznati antibiotik Sumamed, odn. Zithromax. Radio sam na koordinaciji istraživačkih projekata sve
do umirovljenja, 2006., ali sam i nakon toga bio ugovorno
uključen u proces znanstvenog publiciranja, suradnje s
akademskom zajednicom, IRB-om i MZOŠ-om, te u edukaciju mlađih znanstvenika. Sudjelovao sam kao nosilac
predmeta Sinteze lijekova na poslijediplomskom studiju
na FBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Bio sam i član Nacionalnog vijeća za znanost RH, a kasnije i Upravnog vijeća
fonda „Jedinstvom do znanja“ (UKF), u kojima sam uvijek
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nastojao poticati one akademske istraživačke projekte
koji se mogu primijeniti u gospodarstvu.
Kada ste se uključili u alumni pokret?
Bilo je to početkom 1990., kada je prof. Branko Kunst
pokrenuo osnivanje prve alumni organizacije na Sveučilištu u Zagrebu, AMACIZ-a, na tadašnjem Tehnološkom, a sada Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT). Prije toga je organiziran skup „Susret generacija“, na kojem se okupilo preko 600 bivših studenata
toga fakulteta i na kojem je kroz predavanja i postere
predstavljen doprinos tih stručnjaka i znanstvenika u
različitim područjima nastave, istraživanja i industrije. Na
osnivačkoj skupštini koja je održana na kraju toga skupa,
AMACIZ-u je odmah pristupilo preko 400 članova, a njihov
se broj kasnije povećao na blizu tisuću. Od tada sam u
različitim ulogama sudjelovao u jačanju te organizacije, a
kasnije i na Sveučilištu, najprije u Povjerenstvu za alumni
aktivnosti, a iza toga sam, kao što znate, već drugi
mandat član Predsjedništva i dopredsjednika Saveza. Član
sam i uredništva Glasnika AMAC-a.
Sudjelovao sam na Saborima AMAC-a od 1998. godine.
Posebno mi je drago da je ta moja aktivnost prepoznata i
da sam na Saboru 2013. primio plaketu „Žarko Dolinar“
kao „zaslužni alumnus“. Osobno sam poznavao tog eruditu i jednog od inicijatora osnivanja alumni organizacije
na Sveučilištu u Zagrebu koji se zauzimao za njegovo
širenje po svijetu. Žarko Dolinar je zaista bio poseban i
inspirirao je mnoge da prihvate alumni filozofiju.
Poznajem i Vaš angažman oko pjevačkog zbora „Vladimir
Prelog“ osnovanom na tadašnjem Tehnološkom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Hoćete li nam malo približiti taj
segment alumni djelovanja?
Od 1991. sam uključen i u pjevački zbor, koji je na poticaj
prof. dr. sc. Marije Kaštelan – Macan osnovan unutar
AMACIZ-a i koji je na početku djelovao pod imenom
Chemicae ingeniariae alumni. Glazba je, baš kao što su i
slikarstvo i sport, društvena komponenta alumni aktivnosti, koja doprinosi zajedništvu bivših i sadašnjih članova
i potiče ih na kreativno djelovanje. Zbor se od 2004. Zove
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Akademski zbor Vladimir Prelog, u čast nobelovca Preloga,
koji je svoju znanstvenu i sveučilišnu karijeru započeo baš
na Tehničkom fakultetu u Zagrebu u razdoblju 1935.-1941.
U više navrata sam bio, a i trenutno sam, pročelnik toga
zbora, koji uspješno napreduje i postiže uspjehe na festivalima i natjecanjima u zemlji i inozemstvu. Veseli me da
su zboru pristupili i alumni mnogih drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PBF, PMF, FBF, Veterina, Medicina,
TTF, FSB, Šumarstvo, Poljoprivreda, Filozofski, Pravo), a
dolaze i s IRB-a, Plive i drugih organizacija. Zbor je tako
postao jedan mali integrirajući faktor našega Sveučilišta.
Jednu manifestaciju koja ide u tom smjeru također
podržavam od njena početka 2011., a to je „Festa choralis
zagabiensis“ čiji sam ove godine bio suorganizator. Taj je
festival sveučilišnih zborova postao tradicionalan i nadam
se da ćemo dogodine uspješno održati i 5. Festu choralis.
Kako provodite umirovljeničke dane, osim što ste aktivni u
zboru i alumni pokretu?
Nastojim popuniti slobodno vrijeme nečim korisnim, a
istovremeno zdravim. Pred četiri godine smo, nekoliko
kolega i ja, okupili maslinare koji žive u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji i osnovali udrugu „Zagrebački maslinarski
institut“. Cilj nam je međusobno se informirati, izmjenjivati iskustva, unaprjeđivati svoje znanje i prenositi ga
drugim maslinarima. Nastojimo podići kvalitetu maslinova
ulja, ukazivati na njegove zdravstvene i nutricionističke
vrijednosti, usavršiti se u ekološkom i integralnom maslinarstvu te usvojiti praktična znanja u agrotehničkim mjerama uzgoja, rezidbe, zaštite, prerade i čuvanja maslinova
ulja i drugih proizvoda. Veseli me ta aktivnost gdje se
spajaju znanost i praktično iskustvo s fizičkim radom i
boravkom u čistoj prirodi. Profil članova udruge je zaista
raznolik, što je velika prednost, jer možemo o svemu
kompetentno razgovarati i jedni druge podučavati. Veselilo bi me da se jave novi maslinari, kojih sigurno ima veliki
broj, pa da kao udruga budemo spremni na još aktivniji
rad. Neovisno o maslinarstvu, rekreativno se bavim i
vrtom i voćnjakom u blizini Zagreba.
Hvala na iskrenim odgovorima!

Festa choralis zagrabiensis 2012.
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Vijesti iz AMAC Mundus-a
Što je novo u AMCA-i Toronto
Na skupštini AMCA-e Toronto održanoj u siječnju ove
godine došlo je do promjene u Upravnom odboru. Nakon
duge karijere, predsjednik udruge Nikola Demarin zahvalio se na tom položaju, a na mjesto predsjednika jednoglasno je izabran ing. Krešimir Mustapić, dugogodišnji
dopredsjednik. Branka Komparić, koja je do sada bila
tajnica udruge, preuzela je dužnost dopredsjednice, a
nova članica, pravnica Ljuba Đurđević, preuzela je dužnost
tajnice. Nadi Raffay, Zdravku Weingu i Vidi Grošl, koji kao
“stari” članovi jamče za kontinuitet rada udruge, pridružio
se novoizabrani član Upravnog odbora Martin Fabek.
Ponosni smo da AMCA Toronto danas ima 170 članova,
što je rekordni broj u posljednjih petnaestak godina.
Upravni odbor AMCA-e Toronto zalaže se da se taj broj
znatno poveća.
U sklopu jesenskoga programa, koji je održan pod pokroviteljstvom Ancient regimea, održana su vrlo uspješna
predavanja odvjetnika Luke Mišetića i doc. dr. sc. Nine
Raspudića.

Luka Mišetić i Krešimir Mustapić

Da bi se obnovilo i privuklo mlađe članstvo, prošlog je ljeta
u Cake Clubu održana iznimno posjećena zabava AMCA
Youth Welcome Party, a u prosincu je Klub mladih (AMCA
Youth) organizirao i božićni domjenak u Baka Caféu.
Novi Upravni odbor odmah je nastavio s radom. Započela
su uobičajena mjesečna predavanja u Faculty Clubu
Sveučilišta u Torontu. Do danas su predavanja održali dr.
sc. Mladen Vranić, professor emeritus i zaslužni znanstvenik Sveučilišta u Torontu i doctor honoris causa
Sveučilišta u Zagrebu, Dave Carson, dugogodišnji direktor
pravne službe pri Ontarijskomu ministarstvu za poslove
starosjedilaca (Ontario Ministry of Aboriginal Affairs) i dr.
sc. Donna Tussing-Orwin, jedna od svjetskih autoriteta iz
područja ruske književnosti, s naglaskom na Dostojevskijeva, Turgenjevljeva i Tolstojeva djela. Njezino zanimljivo predavanje istaknulo je manje “poznatu” povijesnu

poveznicu između psihološkog stanja ruskih vojnika
tijekom bitke kod Sevastopolja i američkih vojnika u
Afganistanu.

Mladen Vranić

Profesor Vranić, dugogodišnji aktivni član i počasni
predsjednik AMCA-e Toronto, u svojem se predavanju
osvrnuo na istraživanja većeg broja znanstvenika koji su
izravno ili neizravno pridonijeli otkriću inzulina, izdvojivši
glavne preteče poznatog tima Banting & Best. Njegov
znanstveni ali i anegdotski pristup približio je to
kompleksno područje i onima koji su bili manje upoznati s
tom tematikom.
Na kraju svakog predavanja publika je vrlo aktivno i s
entuzijazmom postavljala pitanja predavaču. A budući da
je naša AMCA Toronto i društvena udruga, ležernije se
diskusije nakon predavanja nastavljaju u klupskoj taverni.
To je ujedno i prilika amkašima za druženje, obnovu starih
poznanstava i iskazivanje dobrodošlice novim članovima.
Na društvenom planu, članica Upravnog odbora Vida
Grošl organizirala je zanimljiv izlet u Midland na sjeveru
Ontarija, gdje se nalazi poznato hodočasničko svetište St.
Mary’s Shrine. Svetište je posvećeno šestorici jezuitskih
misionara, među kojima su kanonizirani St. Jean de
Brèbeuf, St. Gabriel Lalemant i St. Charles Garnier.
Osobito je dojmljiv interijer svetišta jer svojom konstrukcijom podsjeća na preokrenuti starosjedilački / indijanski čamac canoe, zamisao i dizajn Ildège Bourriea.
Crkva je posvećena 1926. godine i omiljeno je hodočasničko odredište Hrvata iz Ontarija i šire. Na terenu
svetišta Hrvati su podignuli kameni križ s isklesanim
pleterom. Arhitektica Branka Komparić održala je predavanje in situ o arhitekturi i povijesti svetišta.
Jedna od aktivnosti AMCA-e Toronto je proljetna večera
pod simpatičnim nazivom San proljetne noći! Ove godine
zbog elementarnih nepogoda u istočnom dijelu Hrvatske
dio prihoda bit će odvojen za pomoć nastradalima od
poplave. Svečanija inačica proljetne večere je tradicionalni
godišnji banket, planiran za jesen u jednom od prestižnih

AMAC UNIVERSITATIS ZAGRABIENSIS, broj 19(24), Zagreb, srpanj 2014.
torontskih klubova, na kojem se osim druženja i bogata
kulturnoga prikupljaju sredstva za daljnji rad udruge i za
dodjelu dviju stipendija studentima hrvatskoga podrijetla.
Uz potporu AMCA-e Toronto i ove godine katedru na
Sveučilištu u Torontu (University of Toronto) drži gostujući
prof. dr. sc. Davor Piskač, profesor na Hrvatskim studijima
Sveučilišta u Zagrebu i novi član AMCA-e Toronto, koji
studentima predaje hrvatski jezik, književnost i kulturu. Za
sljedeću školsku godinu predviđa se još jedan kolegij:
Mediterranean Cities Dubrovnik, Split and Zagreb.
Osnutkom hrvatske katedre na Sveučilištu u Torontu
održava se aktivna veza između iseljene Hrvatske i
domovine, a time i između AMCA-e Mundus i AMCA-e
Domus.
Nakon ljetnog prekida, za jesen su u planu predavanja dr.
sc. Igora Štagljara, znanstvenika na Sveučillištu u Torontu,
koji je nedavno dobio priznanje za svoj rad na području
novog pristupa liječenju tumora te postao dopisni član
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i dr. sc. John
Cowana, bivšeg rektora Kraljevske vojne akademije u
Kingstonu, koji će govoriti o ratu između Sjedinjenih
Američkih
Država,
Ujedinjenog
Kraljevstva,
sjevernoameričkih kolonija i njihovih starosjedilačkih
saveznika: The War of 1812.
Uz izravne aktivnosti, AMCA Toronto ima i pridruženu
grupu AMCA Book Club, koji je osnovala i vodi akademska
slikarica Nada Sesar Raffay. Klub se uglavnom sastaje
jedanput na mjesec i za svaku predloženu knjigu mijenja
se moderator, čime se postiže različitost mišljenja i
pristupa autorima i njihovim djelima.
AMCA Hiking Club pod vodstvom Vide Grošl organizira
pješačenja tijekom proljeća i jeseni kroz prirodne ljepote
brojnih ontarijskih provincijskih parkova.
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Nino Raspudić i članovi AMCA Youth

Na inicijativu novog predsjednika AMCA-e Toronto
obnovljen je bilten Gaudeamus, glasilo AMCA-e Toronto,
koji je pokrenut 1991. i koji je u doba Domovinskog rata
odigrao važnu ulogu u promicanju istine o Hrvatskoj ne
samo Hrvatima nego i našim kanadskim kolegama.
Zamisao je da glasnik izlazi tijekom godine kao e-novine
te da se krajem godine tiska primjerak koji bi sadržavao
osvrt na sva AMCA-ina predavanja i značajnije događaje.
Urednica Gaudeamusa je Srebrenka Bogović, negdašnja
dopredsjednica udruge i inicijalna utemeljiteljica
Gaudeamusa.
U zaključku se može sa sigurnošću ustvrditi da i novi
Upravni odbor kroči smjelo naprijed, pun entuzijazma i
novih ideja kojima s punim povjerenjem trebamo samo
dati vremena da se iskristaliziraju i pretvore u zbilju.
Srebrenka Bogović

AMCA-Paris u 2013. i 2014. godini
21. siječnja 2013. - održana je godišnja skupština Udruge
uz izbor novih članova Upravnog odbora. Svi prošlogodišnji članovi Odbora ponovno su potvrđeni za novi
mandat - Vlatko Marić, Ante Curač, Borka Legras, Lamia
Barbier, Madeleine Kristl, Ljerka Guberina i Damir Perinić.
Unutar Odbora izborom je za predsjednika izabran Damir
Perinić na mandat od dvije godine.
U siječnju je u Veleposlanstvu Republike Hrvatske održan
sastanak sa novim veleposlanikom RH u Francuskoj Ivom
Goldsteinom, koji nam je obećao usku, obimnu i efikasnu
suradnju na polju kulture.
13. ožujka 2013. - u prostorijama Veleposlanstva održano
je predavanje s temom Francuska i soft power; Jean-Marc
Berthon, dodirektor zadužen za jezičnu raznolikost pri
Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Parizu prikazao je bogatstvo napora koje čini Ministarstvo da potpomogne širenju i učenju francuskog jezika u svijetu;
17. travnja 2013. – susret s državnim savjetnikom Jean
Louis Dewostom i Guy Legras iz Ministarstva vanjskih
poslova Francuske s temom Hrvatska, Europa i njihova
budućnost održan je u prostorijama Veleposlanstva

Republike Hrvatske a nastavljen, kao i uvijek, prigodnom
čašicom prijateljstva.
Tijekom travnja 2013. veleposlanik Ivo Goldstein je
isključio udrugu AMCA-Paris iz daljnje koordinacije
projekta postavljanja spomenika u čast Antuna Gustava
Matoša u dogovoru s predstavnicima grada Issy les
Moulineaux s kojima je sve već bilo dogovoreno i time
doveo projekt do kolapsa. Umjesto da brani dosadašnji
dogovor kojeg su potvrdili svi donatori (Ivan Kožarić,
Ministarstvo kulture RH i Ministarstvo vanjskih i europskih
poslova RH) ili da se barem konzultira s odgovornima iz
AMCA-e koji su proteklih 12 godina vodili borbu za
realiziranje donacije, prihvatio je jednostranu odluku grada Issy les Moulineaux da se skulptura Ivana Kožarića prebaci na drugu lokaciju. Uslijedila su osmomjesečna naporna pregovaranja protiv dogovora Ive Goldsteina s gradom
Issy les Moulineaux. Konačno je, koncem prosinca 2013.g.,
predsjednik AMCA-Paris Damir Perinić, uz prijetnju autora
Ivana Kožarica da će povući svoju donaciju, uspio vratiti
projekt na prvobitno odlučenu lokaciju.
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Inauguracija spomenika Ivana Kožarića u počast A. G. Matoša

30. listopada 2013. - prikazan je film Tomislava Radića Što
je Iva snimila 21. listopada 2003. god. u velikoj dvorani
Franciskanskog samostana u Parizu pred brojnom publikom. Večer je završila druženjem uz koktel.
Posljednja konferencija 2013. godine održana je 11.
prosinca u istoj dvorani. Iz Zagreba smo pozvali Barbaru
Vujanović, kustosicu Ateljea Meštrović Muzeja Ivana
Meštrovića. Uz projekcije na velikom ekranu, predstavila
nam je temu Ivan Meštrović, hrvatski umjetnik, građanin
svijeta.
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Damir Perinić, predsjednik AMCA - Paris održao je uvodni
govor, zatim je ministrica kulture Andrea Zlatar-Violić
pozdravila inicijativu postavljanja te su konačno gradonačelnik grada Issy les Moulineaux i poslanik Andre Santini pozvali sve prisutne da svečano otkriju prekrasno
Kožarićevo djelo.
Uz spomenik su izrecitirane dvije odabrane pjesme
A.G.Matoša, izabrane iz nove knjige koju je na nagovor
naše Udruge tiskao grad Issy les Moulineaux. Knjiga je
dvojezična, a g. J. Gospodnetić je priredio prijevode te je
naslovna stranica ukrašena fotografijom Kožarićeve klupe
koju nam je ustupila Ana Mihalić, fotograf. Inauguracija je
bila popraćena prigodnim koncertom na violončelu,
instrumentu kojeg je Matoš i sam svirao. Povodom
inauguracija predložili smo gradu Issy les Moulineaux
bratimljenje s jednim od hrvatskih gradova.
20. ožujka 2014. godine u velikoj dvorani Franciskanskog
samostana u Parizu prikazali smo film Svećenikova djeca
Vinka Brešana, a u mjesecu travnju Neven Šimac održao je
predavanje na temu Mare Nostrum Croaticum, internacionalna i europska zaštita mora i Hrvatske morske
granice.

Tijekom proljeća poslali smo pismo gradonačelniku Pariza
Bertrandu Delanoe kao i gradonačelniku 13-tog arondismana Jerome Coumetu s prijedlogom da se jedan za sada
neimenovani trg u istom arondismanu nazove Trg Hrvatske ili Trg Republike Hrvatske. Tek 2. prosinca 2013. dobili
smo odgovor da je prijedlog predan odgovornom odboru
na proučavanje. Intervenirali smo kod poslanika Patricka
Blocha, koji je ujedno i predsjednik udruge Francuskohrvatskog prijateljstva pri francuskom parlamentu. On je u
ožujku 2014.g. preporučio gradonačelnicima naš projekt.
Naravno, nadamo se pozitivnom odgovoru.
Pripremili smo projekt zadnjeg Matoševog posjeta Parizu:
Vladi Marteku smo predložili da zajedno s klupom Ivana
Kožarića, koja se nalazila u veleposlanstvu od srpnja 2013.
učinimo turistički krug po Parizu snimajući Matoša na
klupi na svim mjestima u Parizu gdje je on živio i radio. Taj
se je happening trebao realizirati u siječnju 2014., prije
nego Matoš konačno sjedne u Issy les Moulineaux. Ministarstvo kulture je načelno pristalo na financiranje projekta no on je nažalost propao zbog birokratske
sporosti činovnika Veleposlanstva.
Naša internetska stranica je ponovno u izgradnji jer smo je
morali zaštiti zbog piratskog napada te se nadamo da će
ubrzo biti operativna.
U siječnju 2014. god. održana je redovita Godišnja
skupština uz prigodni recital poezije Tatjane Radovanović,
pjesnikinje i slikarice, članice naše Udruge od samog
početka postojanja.
Na naše veliko zadovoljstvo, inauguracija spomenika Ivana Kožarića u počast Antuna Gustava Matoša konačno je,
nakon svih peripetija, održana 8. veljače 2014. godine
pored kapelice Sv. Spasitelja u Ružičnjaku kod bolnice
Corentin Celton u Issy les Moulineauxu.

Fotografija s izložbe u Zagrebu, autor: Damir Perinić

U galeriji Inkubator, Tkalčićeva ulica 30 u Zagrebu, 4.
srpnja 2014. otvorena je izložba fotografija zadnjeg
Matoševog turističkog posjeta Parizu 2014. godine, nakon
postavljanja spomenika u gradu Issy les Moulineaux.
Koncept izložbe i tekstove je pripremio Vlado Martek, a
fotografije je napravio Damir Perinić.
Damir Perinić
Predsjednik AMCA-Paris
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25 godina Croatian Scholarship Fund-a u SAD-u
Croatian Scholarship Fund – CSF (Hrvatska školska
zaklada) osnovana je 1989. u Sjedinjenim Američkim
Državama (SAD) i ove godine slavi 25. godišnjicu
postojanja.
Osnovna svrha CSF-a je pomoći stvaranju novog stručnog
vodstva za poboljšanje gospodarskog, političkog i
kulturnog razvitka Hrvatske. CSF dodjeljuje financijsku
pomoć samo visoko rangiranim maturantima srednjih
škola iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu pohađanja
visoke škole ili sveučilišta u Hrvatskoj. CSF također
omogućuje da se studenti koriste financijskom pomoći pri
obrazovanju koje će im omogućiti izvršavanje važnih
zadaća kao budućih vodećih stručnjaka u Republici
Hrvatskoj.
Nakon proslave 25. godišnjice gala večerom, aukcijom i
zabavom 26. travnja 2014. u Hrvatskom domu u
Sacramentu, California, u nedjelju 27. ujutro pozvan sam
na sastanak Upravnog odbora CSF-a. Iako je dnevni red
sastanka bio unaprijed sastavljen te sam trebao govoriti
kasnije, moram zahvaliti Odboru što su mi dopustili da
govorim prvi, jer mi je taj dan još predstojao dug povratak
u Los Angeles.
Svoje sam izlaganje započeo predstavljajući Sveučilište u
Zagrebu koje ove godine obilježava svoju 345. obljetnicu
te sam uz osnovne činjenice o Sveučilištu predstavio
Savez AMAC alumni udruga kojeg je predsjednica prof. dr.
sc. Helena Jasna Mencer te prenio iskustva svojeg
uključivanja u rad Saveza.
Nastavio sam pitajući prisutne što smo do sada radili i što
činimo na podučavanju vlastite djece o tome tko smo,
odakle smo došli i kako komuniciramo jedni s drugima.
Spomenuo sam da smo moja supruga i ja imali poteškoća
u edukaciji vlastite djece te da nismo imali pravu pomoć,
ali da je sad u tu svrhu organizirano nekoliko ljetnih škola i
programa za učenje hrvatskog jezika i kulture na
Sveučilištu u Zagrebu.

Budući da sada postoje takvi programi, o njima bismo
trebali informirati iseljeništvo te sam i od CSF-a zatražio
pomoć u tom smislu. Ukratko sam opisao programe i
govorio o troškovima sudjelovanja na tim ljetnim
školama. Spomenuo sam i da je Zaklada Sveučilišta u
Zagrebu objavila natječaj za stipendiranje polaznika
ljetnih škola iz dijaspore koji ispunjavaju propisane uvjete.
Nakon uvodnih prezentacija sam promijenio format
razgovora postavljanjem pitanja i uključivanjem svih članova Upravnog odbora u diskusiju. Najviše se govorilo o
mogućnostima zajedničkog rada na projektima od zajedničkog interesa:
- Kao nastavak na informaciju o ljetnoj školi, prvo se
nametnula rasprava kako bi ideju o ljetnoj školi trebalo
prenijeti u SAD (pod uvjetom da se ispitaju mišljenja i
dobiju pozitivni odgovori Hrvatskih zajednica u raznim
gradovima SAD-a i Kanade). Uprava CSF-a se složila da će
preispitati koju ulogu može preuzeti na tom projektu, jer
na taj način mogu razviti i svoj utjecaj i nacionalnu
prisutnost u SAD-u i Kanadi. Još smo diskutirali o ulogama
koje bi u SAD-u mogle odigrati dvije Nacionalne organizacije, HBZ - Hrvatska Bratska Zajednica i Nacionalna
Federacija Hrvatskih Amerikanaca - NFCA.
- Druga tema diskusije je bilo odsustvo bilo kakve podrške
Sveučilišta u Zagrebu ili bilo koje druge alumni udruge
koja je potrebna da se na američkim sveučilištima, počevši
od Berkeleya, Stanforda i drugima koji već imaju programe slavistike i gdje već postoji velik interes za Hrvatske studije, za razvoj takvih studija.
Isto tako smo se složili da potpuno nedostaje angažman
Hrvatske vlade u kontaktu s bilo kojim od američkih
državnih tijela (Ministarstvo obrazovanja ili bilo koje
drugo) ili visokih učilišta u prepoznavanju postojećih
programa Sveučilišta u Zagrebu, a još manje u nastojanju
da se u SAD-u razviju Hrvatski studiji na bilo kojem
sveučilištu. Zaključak je da se na ovakvim projektima
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moramo ujediniti kako bi postigli bilo kakve rezultate.
Kada sam direktno upitao Predsjednicu CSF-a gospođu
Mary Ann (Marijanu) Pavic (inače umirovljenu dekanicu
Foothill College-a, iz Los Altos, CA) kako ona vidi
zajedničku suradnju sa Zagrebačkim sveučilištem i AMACom, Mary Ann je istaknula da je stvarna snaga i veliko
iskustvo CSF-a u prikupljanju sredstava, i da bi rado
podijelila upravo ta svoja iskustva s AMAC-om radi
zajedničkog uspjeha.
Sugerirao sam da bi trebalo uzeti u obzir nekoliko važnih
kriterija prilikom dodjele stipendija za hrvatske studente,
kako bi se osiguralo da kasnije nakon uspješno završenog
studija postanu uspješni i zaposleni članovi hrvatskog društva. Uz sve ostale kriterije koje sad imaju, rekao sam da
trebaju gledati da studenti odaberu zanimanja za deficitarne struke koja će im omogućiti da nakon diplome nađu
posao.
To je dalje potaknulo diskusiju o neadekvatnosti obrazovnih programa prema stvarnim potrebama, gdje je nekoliko članova uprave spomenulo da je previše doktora znanosti nakon završenog doktorata u Hrvatskoj odmah napustilo Zemlju jer za njih u Hrvatskoj nije bilo radnih mjesta. Budući da nisam mogao ponuditi nikakva daljnja
objašnjenja, rekao sam samo da je trenutno u Hrvatskoj
manjak inženjera i medicinskih stručnjaka.
Slijedeći moju sugestiju, Mary Ann je predložila da bi
AMAC trebao pomoći u razvoju mentorskog programa za
studente potpomognute od strane CSF-a, pa evo i zadatka u kojem se treba organizirati pomoć i mentorstvo za
svakog studenta CSF-a i na taj način pružiti dodatnu sigurnosti u uspjeh CSF studenata.
Pri kraju moram spomenuti da bi AMAC trebao razviti
intenzivnu suradnju sa CSF-om jer je to ozbiljna neprofitna organizacija s 25-ogodišnjim statusom, prepoznatim
čak i od službene Američke porezne uprave i mnoštva
iseljenih Hrvata, za financiranje školarina djeci u Hrvatskoj. Činjenica da to nisu djeca školovana u SAD-u im daje
još veći kredibilitet, jer to znači da svi njihovi dokumenti
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prolaze mnoštvo provjera, te da su besprijekorno čisti. Da
nije tako, CSF-a već odavno ne bi bilo.
Ljudi koje sam sreo na sastanku Uprave su velikodušni i uz
sve što su do sada proživjeli, optimistični su i vedri, što je
sasvim suprotno nekim „velikim“ ličnostima koje sam
sretao u Hrvatskoj, koji za razliku od ovog altruizma imaju
nezasitnu pohlepu bilo za novcem ili utjecajem te ostaju
malodušni i cinični jer uvijek misle da su prevareni ili da
nisu svaku situaciju maksimalno iskoristili.
Taj pozitivni pristup vodećih ljudi u CAF-u, entuzijazam i
velikodušnost plijene pažnju i motiviraju sve oko sebe da
se priključe i da svi potpomognemo najbolju i najkvalitetniju mladost i budućnost Hrvatske.
Više informacija o CSF-u (Hrvatskoj školskoj zakladi) i slike
sa svečane večere možete pronaći na njihovim web
stranicama: http://www.croatianscholarship.org/,
na facebook stranicama i link na youtube-u:
https://www.youtube.com/watch?v=_1EltJ55vq8
Miro Koletić

Slijeva nadesno:
Branko Barbir, Nina Jurjević, Miro Koletić , Stella Koletić,
Marijana Pavić i Gary Allen

Fakultetski i alumni zborovi na Sveučilištu u Zagrebu
Na kraju akademske godine 2013./14. su zborovi koji
djeluju na fakultetima i alumni organizacijama Sveučilišta
u Zagrebu bili izrazito aktivni. Najbolji od njih sudjelovali
su na 12. natjecanju pjevačkih zborova u Zagrebu, a devet
ih je sudjelovalo na koncertu Festa choralis zagrabiensis
2014. Time su pokazali da osim svoje struke i znanosti
imaju snage i volje za kreativnim bavljenjem glazbom,
druženjem i stvaranjem.
12. natjecanje pjevačkih zborova – Zagreb 2014.
U subotu 24. svibnja u maloj dvorani Koncertne dvorane
Vatroslava Lisinskog održano je 12. natjecanje pjevačkih
zborova – Zagreb 2014., na kojem su, među dvadeset
zborova iz cijele Hrvatske, sudjelovala i tri ponajbolja
zbora sa Sveučilišta u Zagrebu. Natjecanje je bilo
podijeljeno u dvije grupe, s dva nivoa težine, prema

određenim kategorija i vrstama programa te su se tako i
ocjenjivali, svaka kategorija zasebno.
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U A kategoriji, nivo težine I, Pjevački zbor Pravnog
fakulteta u Zagrebu CAPELLA JURIS osvojio je zlatnu
plaketu, dok je Akademski zbor VLADIMIR PRELOG, zbor
alumni društva Fakulteta kemijskog inženjerstva i
tehnologije iz Zagreba, osvojio brončanu plaketu. U B
kategoriji, nivo težine II, Akademski zbor Filozofskog
fakulteta u Zagrebu CONCORDIA DISCORS osvojio je
srebrnu plaketu. Tako su sva tri zbora postali nagrađenici.

Akademski zbor „Vladimir Prelog“ na natjecanju u KD V. Lisinski
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Mencer, predsjednica Saveza alumni društava Sveučilišta
u Zagrebu. Financijsku pomoć za održavanje ovogodišnjeg koncerta u HGZ-u pružila je Uprava Sveučilišta.
Nastupilo je devet zborova:
- Zbor Pravnog fakulteta Capella Juris (dirigent: Jurica
Petar Petrač);
- Ženski vokalni sastav Rezonanca, FER (dirigentica Iva
Jarić);
- Akademski zbor Filozofskog fakulteta Concordia
Discors (dirigenti: Vinko Karmelić, Marina Jurković,
Lobel Filipić);
- Pjevački zbor Ekonomskog fakulteta Sonus
Oeconomicus (dirigent: Diana Hunjadi);
- Akademski zbor Veterinarskog fakulteta Ab Ovo
(dirigent: Josip degl´Ivellio);
- Zbor Instituta za crkvenu glazbu Albe Vidaković
(dirigenti: Ruža s. Domagoja Ljubičić i Danijela
Županović);
- Klapa Falkuša Agronomskog fakulteta (umjetnička
voditeljica Antonia Mimica);
- Akademski zbor Vladimir Prelog, FKIT, AMACIZ
(dirigentica Iva Juras);
- Pjevački zbor Medicinskog fakulteta Lege artis
(dirigentica Iva Jarić).

Festa choralis zagrabiensis
Nekoliko dana kasnije, u subotu 31. svibnja, u Hrvatskom
glazbenom zavodu u Zagrebu održan je četvrti po redu
koncert fakultetskih i alumni zborova Sveučilišta u
Zagrebu pod nazivom Festa choralis zagrabiensis 2014.
Pokrovitelji koncerta bili su prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš,
rektor Sveučilišta u Zagrebu, te prof. dr. sc. Jasna Helena

Zbor „Albe Vidaković“ u HGZ-u nakon koncerta

Ove su godine zborovi pokazali zaista veliki raspon u
programima, načinima izvedbe, broju pjevača i drugim
karakteristikama. Iako su dominirali mješoviti zborovi,
pojavio se i jedan ženski sastav (Rezonanca), te jedna
klapa (Falkuša). Što se repertoara tiče, dominirale su
moderne i sakralne skladbe, zatim obrade folklornih,
nekoliko klasičnih zborskih djela, te obrade zabavnih
kompozicija. Koncert je pokazao da se zborska glazba
njeguje na većem broju sastavnica našega sveučilišta, te
da zborovi dostižu zavidan umjetnički nivo.
Bitno je u svemu da se studenti i bivši studenti (alumni)
lijepo druže, da kreativno djeluju, njeguju zajedništvo, a
najvažnije je da uživaju u glazbi. Poseban je doživljaj bio
iza službenog dijela koncerta, kada su svi zborovi, zajedno
s publikom, otpjevali studentsku himnu Gaudeamus igitur.
Publika je zaista bila razdragana i vjerujemo da s veseljem
očekuje naredni koncert, u svibnju 2015.
Kruno Kovačević
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Pregled važnijih vijesti sa Sveučilišta u Zagrebu
Izabran novi rektor Sveučilišta u Zagrebu
15. travnja 2014. – Senatu Sveučilišta u Zagrebu je 8.
travnja 2014. svoje izborne programe predstavilo četvero
predloženika - prof. dr. sc. Damir Boras (predloženik
Vijeća društveno-humanističkog područja i triju sastavnica
Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta političkih znanosti,
Filozofskog fakulteta i Učiteljskog fakulteta), prof. dr. sc.
Blaženka Divjak (predloženica Vijeća biotehničkog
područja), prof. dr. sc. Melita Kovačević (predloženica
Vijeća prirodoslovnog područja i Vijeća umjetničkog
područja) i prof. dr. sc. Nedjeljko Perić (predloženik Vijeća
tehničkog područja). Senat Sveučilišta u Zagrebu je 15.
travnja o izboru novog rektora odlučio tajnim glasovanjem te za novog rektora izabralo dekana Filozofskog
fakulteta prof. dr. sc. Damira Borasa koji će svoje četverogodišnje mandatno razdoblje započeti 1. listopada 2014.
godine.

U ime Vlade Republike Hrvatske Sporazum je potpisao
ministar obrane Ante Kotromanović, a u ime Sveučilišta u
Zagrebu rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. Sporazum je
potpisan u nazočnosti ministra znanosti, obrazovanja i
sporta dr. sc. Željka Jovanovića, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske generala zbora dr. sc. Drage Lovrića, dekana Fakulteta elektrotehnike i
računarstva prof. dr. sc. Nedjeljka Perića, ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“ general-pukovnika dr.
sc. Slavka Barića i prorektorice za studente i studije prof.
dr. sc. Blaženke Divjak.
Sporazumom se uređuju odnosi o ustrojavanju i izvođenju
studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija
“Vojno vođenje i upravljanje” i “Vojno inženjerstvo”,
nositelj kojih je Sveučilište u Zagrebu, a suizvoditelj Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”. Spomenuti sveučilišni
studiji namijenjeni su obrazovanju budućih časnika
Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH). Nastavu na
studijskim programima izvodit će nastavnici s 11 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu zajedno s nastavnicima i vojnim
stručnjacima iz Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski’’.

Otvoren opservatorij klizišta Kostanjek Rudarskogeološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
14. ožujka 2014. - Opservatorij klizišta Kostanjek otvorili
su Nj. E. Keiji Ide, veleposlanik Japana u Republici
Hrvatskoj, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić,
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i
dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Zoran Nakić.
Prof. dr. sc. Damir Boras

Potpisan Sporazum o ustrojavanju posebnih
studijskih programa za potrebe Oružanih snaga
RH
10. siječnja 2014. – Potpisan je Sporazum o ustrojavanju
posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga
Republike Hrvatske.

Slijeva nadesno: Nj. E. Keiji Ide, Zoran Nakić, Milan Bandić i Aleksa Bjeliš

Slijeva nadesno: Nedjeljko Perić, Slavko Barić, Drago Lovrić, Ante
Kotromanović, Aleksa Bjeliš, Blaženka Divjak, Željko Jovanović

Opservatorij klizišta Kostanjek opremljen je doniranom
opremom u približnoj vrijednosti od 3 milijuna kuna iz
bilateralnog hrvatsko-japanskog SATREPS FY2008
projekta „Risk Identification and Land-Use Planning for
Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia“,
koji je provođen u razdoblju od 2009. do 2014. godine.
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Podaci iz opservatorija omogućit će provođenje naprednih
znanstvenih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu dugi niz
godina, dok sam opservatorij predstavlja važan dio
znanstvene infrastrukture Sveučilišta, kao jedan od
najnaprednijih poligona u Europi. Također, rezultati
projekta primjenjivat će se u znanosti i u društvu kroz
razvoj mjera za ublažavanje posljedica klizanja koje
provode lokalne uprave i nacionalna uprava za prostorno
planiranje i civilnu zaštitu.

Predstavljeno novo superračunalo
17. ožujka 2014. – U Sveučilišnom računskom centru
(Srcu) održano je predstavljanje superračunala nabavljenog u okviru projekta Integra-Life.
Na predstavljanju su govorili prorektorica za istraživanje i
tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melita Kovačević, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra dr. sc.
Zoran Bekić, voditelj projekta Integra-Life prof. dr. sc.
Gordan Lauc s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te član projektnog tima prof. dr. sc.
Kristian Vlahoviček s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Projekt Integrating research in
molecular life sciences at the University of Zagreb (IntegraLife) vrijedan je 3,2 milijuna eura. Tim projektom omogućit će se jačanje sveučilišne infrastrukture kroz nabavu napredne opreme te zapošljavanje novih istraživača, čime će
se unaprijediti interdisciplinarna istraživanja na Sveučilištu
u Zagrebu u područjima glikoproteomike, epigenetike,
genetičkog inženjerstva, biokemije i računalne biologije te
omogućiti snažnije povezivanje s međunarodnim partnerima.

Detalj iz opere Orfej i Euridika

Sveučilišna izvedba opere Orfej i Euridika
30. ožujka 2013. - scenska izvedba opere Orfej i Euridika C.
W. Glucka organizirana je u suradnji Sveučilišta u Zagrebu, zagrebačkih Rotary klubova i Koncertne dvorane
Vatroslava Lisinskog. Riječ je o projektu koji ostvaruje više
od 250 studenata Muzičke akademije, Akademije dramske
umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilnotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom svojih profesora s ciljem međusobne suradnje i
postizanja izvrsnosti u umjetničkom području.

Suradnici projekta Orfej i Euridika

Predstavljanje superračunala nabavljenog za projekt Integra-Life (slijeva
na desno): Melita Kovačević, Zoran Bekić, Kristian Vlahoviček i Gordan
Lauc

Kao jedan od prvih koraka nabavljeno je računalo koje
svojim značajkama spada u kategoriju superračunala.
Riječ je o vrlo složenoj opremi koja stoji na raspolaganju
svim istraživačima Sveučilišta u Zagrebu, a u ovom je trenutku udomljena u Srcu, koje je osiguralo uvjete za njegov
rad. Posebna je vrijednost projekta u činjenici da će njegovim završetkom na Sveučilištu u Zagrebu ostati trajna
infrastrukturna vrijednost za istraživače i fakultete, odnosno da će nabavljenu opremu istraživači koristiti u svome
daljnjem znanstvenom radu.

Izvedba je imala donatorski karakter budući da je sav
prihod od prodaje ulaznica Sveučilište u Zagrebu usmjeren u realizaciju sveučilišnih umjetničkih projekata, a zagrebački Rotary klubovi su, u okviru svojeg programa
Rotary za izvrsnost, dodijelili stipendije studentima Sveučilišta u Zagrebu. Pokrovitelj sveučilišne izvedbe opere
Orfej i Euridika je gradonačelnik Grada Zagreba Milan
Bandić, a izvedba se ostvaruje uz potporu Ministarstva
kulture Republike Hrvatske.

Kvote za upis studenata u ak. god. 2014./2015.
1. travnja 2014. - Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je
odluku o kvotama za upis studenata u I. godinu
preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god.
2014./2015. te je za upis studenata u I. godinu studija
osigurano je ukupno 12 401 mjesto, od čega 10 652 mjesta
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za redovite studente, 1355 mjesta za izvanredne studente
te 394 mjesta za studente strane državljane (državljani
zemalja izvan Europske unije). U odnosu na prošlu godinu,
manja smanjenja kvote prisutna su na tri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: na Šumarskom i Učiteljskom fakultetu
te na Hrvatskim studijima.
Ove će se godine studenti po prvi puta moći upisati na dva
nova studijska programa Sveučilišta u Zagrebu koji se
izvode u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem „Petar
Zrinski“. Riječ je o studijima Vojno vođenje i upravljanje i
Vojno inženjerstvo na kojima ukupna upisna kvota iznosi
106, odnosno 53 mjesta na svakom studijskom programu.

Dodijeljene stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak.
god. 2013./2014.
10. travnja 2014. – Sveučilište u Zagrebu je za ak. god.
2013./2014. dodijelilo ukupno 750 stipendija. Riječ je o 140
stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata,
500 stipendija temeljem namjenskih proračunskih
sredstava te 110 stipendija temeljem odluke o raspodjeli
sredstava koje je Sveučilište u Zagrebu dobilo na temelju
subvencija za studente. Riječ je o do sada najvećem broju
stipendija koje je Sveučilište u Zagrebu osmislilo, obradilo
i dodijelilo. Stipendije iz Fonda za stipendiranje darovitih
studenata Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se studentima
koji pripadaju kategoriji 3% najuspješnijih na studijskom
programu, a studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih na studijskom programu ukupno će biti dodijeljeno
500 stipendija za izvrsnost. U okviru ostvarivanja cilja
poticanja studiranja u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti, te cilja uspostave
sustavne podrške podzastupljenim skupinama, dodijeljeno je 37 stipendija studentima koji studiraju nastavničke
studijske programe u području matematike, prirodnih
znanosti i informatike (STEM) te 73 stipendija studentima
podzastupljenih skupina, odnosno studentima s invaliditetom, studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi i
studentima roditeljima.

centri osmišljeni su kao prostori obrazovanja i opremljeni
su nastavnim resursima i suvremenom tehničkom opre-

Slijeva nadesno: Aleksa Bjeliš, Abderrahmane Rida i Damir Boras

mom kako bi doprinijeli modernizaciji nastavnih procesa,
povećanju atraktivnosti sveučilišne frankofone ponude i
jačanju vidljivosti regionalnih frankofonih aktivnosti. Sveučilište u Zagrebu član je Sveučilišne agencije za Frankofoniju od 2007. godine i jedino je hrvatsko sveučilište u
AUF mreži.

Položen kamen temeljac za izgradnju zgrade
Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog
fakulteta
22. travnja 2014. – Položen je kamen temeljac za
izgradnju zgrade Studentskog restorana Agronomskog i
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izgradnju i
opremanje zgrade Studentskog restorana financirat će
Sveučilište u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i sporta, Studentski centar te Agronomski i Šumarski
fakultet. Novi restoran bit će smješten u prostoru
sadašnjeg kampusa Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Osim studentskog restorana, u
istom objektu bit će smještena i višenamjenska dvorana te
smještajne jedinice za potrebe studenata, zaposlenika
Agronomskog i Šumarskog fakulteta te njihovih gostiju.

Otvoren Centar sveučilišne uspješnosti
14. travnja 2014. - na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu otvoren je Centar sveučilišne uspješnosti (Centre
de réussite universitaire). Centar su otvorili rektor
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, dekan
Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Damir Boras i gospodin Abderrahmane Rida, direktor Regionalnog ureda za
Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za Frankofoniju (Bureau Europe Centrale et Orientale de l'Agence
universitaire de la Francophonie). Centri sveučilišne uspješnosti namijenjeni su studentima i sveučilišnim nastavnicima, a dio su projekta Plan d'action francophone koji
provodi Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu.
Centar sveučilišne uspješnosti Sveučilišta u Zagrebu jedan
je od 25 centara koji će otvoriti Regionalni ured za Srednju
i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za Frankofoniju. Ovi
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Polaganje kamena temeljca
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3. međunarodna konferencija o cestovnoj i
željezničkoj infrastrukturi – CETRA 2014
28. do 30. travnja 2014. - U Splitu je u organizaciji
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana 3.
međunarodna konferencije o cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi – CETRA 2014 (3rd International Conference on
Road and Rail Infrastructure). CETRA predstavlja glavno
mjesto razmjene znanstvenih i stručnih informacija iz područja prometne infrastrukture te stoga omogućava blisku
suradnju između znanstvenog i gospodarskog sektora, što
je preduvjet za postizanje konkurentnosti u nekom području. Na konferenciji je sudjelovalo
oko 250 sudionika
iz 39 zemalja s 48
inozemnih
sveučilišta.

Rektoru prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu dodijeljeno
visoko francusko odličje
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suradnje Sveučilišta u Zagrebu s francuskim obrazovnim
institucijama i organizacijama tijekom njegova dva rektorska mandata te posebno istaknula pokretanje Europskih
studija u suradnji sa Sveučilištem Paris II Panthéon-Assas,
ostvarivanje suradnje sa Sveučilištem u Orleansu u
području biotehnologije te promicanje sveučilišne
Frankofonije.

Svečano potpisivanje Sporazuma o izvođenju
poslijediplomskog
specijalističkog
studija
Diplomacija
21. svibnja 2014. – potpisan je Sporazum o izvođenju
poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija
između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu na kojeg bi prva
generacija studenata trebala biti upisana ak. god.
2014./2015. Sporazum su potpisali ministrica prof. dr. sc.
Vesna Pusić i rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. Nositelj
studija je Sveučilište u Zagrebu, a suizvoditelj Ministarstvo
vanjskih i europskih poslova RH, a u izvođenju studija sudjelovat će Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet i Pravni fakultet.

15. svibnja 2014. - veleposlanica Francuske Republike u
Republici Hrvatskoj Nj. E. gospođa Michèle Boccoz
dodijelila je u ime predsjednika Francuske Republike
rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu
visoko francusko odličje Zapovjednika Nacionalnog reda za
zasluge (Commandeur dans l'Ordre National du Mérite) za
dugogodišnje zalaganje i promicanje sveučilišne i znanstvene francusko-hrvatske suradnje.

Ministrica Vesna Pusić i rektor Aleksa Bjeliš

Riječ je o interdisciplinarnom studiju kojim se povezuju
akademska znanja i praktična diplomatska iskustva. Studij
se izvodi na engleskom jeziku, a namijenjen je
zaposlenicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Republike Hrvatske, stranim diplomatima te drugim
zainteresiranim kandidatima iz zemlje i inozemstva.

Visoko kinesko izaslanstvo na Sveučilištu u
Zagrebu
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

U svome govoru veleposlanica Boccoz osvrnula se na
rektorovu uspješnu karijeru u području fizike te istaknula
kako je početak njegovog znanstvenog rada bio vezan uz
Francusku, nakon čega je ostvario značajnu suradnju s
francuskim znanstvenicima i ustanovama. Također, veleposlanica je posebno naglasila zalaganje prof. dr. sc.
Alekse Bjeliša u pokretanju i jačanju nastavne i znanstvene

23. i 24. svibnja 2014. - u okviru službenog posjeta
zamjenice predsjednika Vlade Narodne Republike Kine Nj.
E. Liu Yandong Republici Hrvatskoj, visoko kinesko
izaslanstvo se susrelo s vodstvom Sveučilišta u Zagrebu na
trima posebno organiziranim sveučilišnim događanjima.
Tako su posjetili Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu
povodom obilježavanja druge godišnjice rada Konfucijeva
instituta Sveučilišta u Zagrebu i desete godine postojanja
konfucijevih instituta na svjetskoj razini.
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Biserka Juretić održala prezentaciju Botanički vrt 1889.2014. Nakon završetka svečanog dijela programa uzvanici
su se uputili u Botanički vrt gdje je predstavljen novi vodič
Botaničkog vrta te poštanska marka koju je 1. travnja, u
povodu njegove 125. obljetnice, izdala Hrvatska pošta.
Svečanosti su nazočili članovi Konzorcija europskih botaničkih vrtova (European Botanic Gardens Consortium),
koji čine ravnatelji botaničkih vrtova iz 25 europskih
država.

Potpisivanje Sporazuma o osnivanju Hrvatsko-kineskog zajedničkog
istraživačkog centra za zaštitu okoliša

Potom je kinesko izaslanstvo prisustvovalo Sinološkom
simpoziju zemalja centralne i istočne Europe na temu
poučavanja kineskoga jezika i promocije kineske kulture u
regiji. Visoko kinesko izaslanstvo prisustvovalo je i
svečanosti potpisivanja Sporazuma o osnivanju Hrvatskokineskog zajedničkog istraživačkog centra za zaštitu okoliša
održanom u Hotelu Jezero u Nacionalnom parku Plitvička
jezera.
Osnivanje ovog istraživačkog centra ishod je prethodno
ostvarene uspješne suradnje između Chengdu instituta za
biologiju Kineske akademije znanosti i Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja je
započela još 2008. godine, a razvijat će projekte vezane
uz kvalitetu vode, bioraznolikost, zaštitu okoliša i održivi
razvoj s ciljem prijenosa i razmjene novih spoznaja u
području istraživanja i obrazovanja. Također, Centar će
organizirati različite tečajeve, konferencije i znanstvene
skupove za studente i učenike te stručnjake u spomenutom području.

Botanički vrt Biološkog odsjeka PMF-a, Zagreb

Potpisan Ugovor o darovanju nekretnine u
vlasništvu RH u svrhu izgradnje Znanstvenoučilišnog kampusa Borongaj
17. lipnja 2014. - Predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Zoran Milanović i rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Aleksa Bjeliš potpisali su u Banskim dvorima Ugovor o
darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske
Sveučilištu u Zagrebu u svrhu izgradnje Znanstvenoučilišnog kampusa Borongaj. Premijer Milanović je rekao
kako je ovime ispunjen jedan od važnih preduvjeta da
Sveučilište bude moderno, svjetsko i među prvih petsto
svjetskih sveučilišta. Rektor Bjeliš je istaknuo kako Znanstveno-učilišni kampus Borongaj neće biti samo zgrada
nego sasvim novi koncept sve-učilišnog, akademskog i
istraživačkog rada. Prva faza projekta, koja je već
razrađena i obuhvaća dva velika fakulteta i ostale
sadržaje, iznosi 130 milijuna eura.

Visoko kinesko izaslanstvo u posjetu Konfucijevom institutu

125. obljetnica Botaničkog vrta
8. lipnja 2014. – 125. obljetnica Botaničkog vrta Biološkog
odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obilježena je svečanošću u auli Rektorata
gdje je uz prigodne pozdravne govore i dodjelu zahvalnica
zaslužnim pojedincima voditeljica Botaničkog vrta mr. sc.

Premijer Zoran Milanović i rektor Aleksa Bjeliš
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Dodijeljene Rektorove nagrade
17. lipnja 2014. - na Fakultetu elektrotehnike i
računarstva Sveučilišta u Zagrebu održana je svečana
dodjela Rektorovih nagrada.

32

Tijekom svečanosti održanih u 10 i 14 rektor prof. dr. sc.
Aleksa Bjeliš promovirao je novih 430 doktora znanosti u
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Svečanosti promocije
započele su intoniranjem himne, nakon čega se novim
doktorima znanosti, njihovim obiteljima te ostalim
uzvanicima i gostima obratio rektor.

Rektor Aleksa Bjeliš i dobitnica Rektorove nagrade

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
dodijelio je ukupno 102 Rektorove nagrade za najbolje
studentske radove i 18 Posebnih Rektorovih nagrada za
izuzetna studentska ostvarenja. Sukladno Pravilniku,
dobitnicima Rektorove nagrade uručene su povelje i novčani iznos od 1500 kn po radu, dok su nagrađeni posebnom Rektorovom nagradom dobili povelje.

Promocija doktora znanosti, Hrvatsko narodno kazalište

Dobitnici Posebne Rektorove nagrade

Svečanosti dodjele Rektorove nagrade su uz prorektore
Sveučilišta u Zagrebu nazočili dekani fakulteta i
akademija Sveučilišta u Zagrebu te drugi uzvanici. Na
svečanosti dodjele, u okviru umjetničkog dijela programa,
nastupili su studenti dobitnici Rektorove nagrade.

Novi doktori znanosti
6. srpnja 2014. - U Hrvatskomu narodnom kazalištu u
Zagrebu održane su dvije svečane promocije doktora
znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon što su kandidati izgovorili tekst prisege i rektor ih
proglasio doktorima znanosti, promovirani kandidati
prebacili su kičanku (coflek) na akademskim kapama na
desnu stranu, čime su i simbolično ušli u novo i više
akademsko zvanje. Uslijedilo je uručivanje diploma te
upisivanje promoviranih u knjigu doktora. Svečanosti su
završile intoniranjem akademske himne Gaudeamus igitur.
Uz rektora Bjeliša, prorektore, dekane i prodekane Sveučilišta u Zagrebu, svečanim promocijama doktora znanosti i umjetnosti nazočili su predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić i izaslanik kardinala Josipa Bozanića mons. Nedjeljko Pintarić te
drugi uzvanici i gosti.
Paula Pavletić
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