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MATICA HRVATSKA 
ODJEL TEHNIČKE KULTURE 

Zagreb, 25. listopada 2004. 
TREĆA OBAVIJEST 

 
 

 
Odjel tehničke kulture Matice hrvatske priprema, kako smo Vas već obavještavali, stručni 

skup pod nazivom  
 

TEHNIKA U HRVATSKOJ 
 
Na skupu će se raspravljati o pojavnosti tehnike i njezine primjene u Hrvatskoj s više 

gledišta: stručnoga, kulturnoga, gospodarskoga, odgojnoga, povijesnoga, sociološkoga, 
interdisciplinarnoga i drugih gledišta, a prema prijedlozima sudionika. 

 
Skup organizira Matica hrvatska (MH), a suorganizatori su skupa Akademija tehničkih 

znanosti Hrvatske (HATZ), Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) i Tehnički muzej u 
Zagrebu (TMZ). Skup se organizira u sklopu obilježavanja 50. godišnjice Tehničkoga muzeja. 

 
Organizacijski odbor skupa TEHNIKA U HRVATSKOJ je prošireni Izvršni odbor Odjela 

tehničke kulture Matice hrvatske, u sastavu: 
- mr. sc. Zvonimir Jakobović, predsjednik, 
- Dubravko Malvić, tajnik, 
- Josipa Dragičević, dipl. kroat., član, tajnica MH za Grad Zagreb, 
- prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, član, glavni tajnik HATZ, 
- prof. dr. sc. Ante Markotić, član, predsjednik HZTK 
- prof. emer. dr. sc. Vladimir Muljević, član, 
- Božica Škulj, dipl. ing., član, ravnateljica TMZ 
 
Skup će se održati u Zagrebu, u petak 26. studenoga 2004., u dva dijela. Prvi dio, s 

početkom u 10 sati, održat će se u palači Matice hrvatske (Ulica Matice hrvatske 2), a drugi dio, 
s početkom u 13:30 sati u prostorijama Tehničkoga muzeja (Savska c. 18). Između tih dijelova 
predviđen je domjenak u Matici hrvatskoj, a oko 16:30 sati u Tehničkom muzeju. 

Svi će poslani referati biti objavljeni u Zborniku, a priopćenja će se odvijati po sljedećem 
rasporedu skupa: 

 
1. dio - palača Matice hrvatske, 26. studenoga 2004., u 10 sati: 

 
- Otvaranje skupa, pozdravne riječi, 
 
- Skupina priopćenja POVIJEST TEHNIKE 
  - Vladimir Muljević, Bogoslav Šulek, polihistor i tehničar, 
  - Dubravko Malvić, Tehnika u djelovanju Matice hrvatske, 
  - Zvonimir Jakobović, Oton Kučera – prvak radija u Hrvatskoj. 
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2. dio - prostorije Tehničkoga muzeja, 26. studenoga 2004., u 13:30 sati: 
 
- Otvaranje izložbe SNIMITI NEVIDLJIVO, autora Miljenka Smokvine, u organizaciji 
 Tehničkoga muzeja u Zagrebu i Državnoga arhiva u Rijeci, 
 
- Skupina priopćenja TEHNIKA I KULTURA 
  - Davor Fulanović, Uloga i značenje zagrebačkoga Tehničkog muzeja u očuvanju i  
   predstavljanju hrvatske tehničke baštine, 
  - Tomislav Krčmar, Profesor Božo Težak i Tehnički muzej u Zagrebu, 
  - Miljenko Lapaine, Tehnika, 
  - Igor Čatić, Kuda ide tehnika (najavljeno ). 
 
- Skupina priopćenja TEHNIKA U ŠKOLSTVU I NAKLADNIŠTVU 
  - Ante Markotić, Mladi i tehnika, 
  - Josip Boris Malinar, Razvoj nastave tehničke kulture u osnovnim školama u  
   Hrvatskoj tijekom proteklih pola stoljeća, 
  - Luka Majetić, Školski sustav – generator netehnološkoga jalova mišljenja  
   (najavljeno), 
  - Renata Marinković, Uloga tehnike u kvalitetnom obrazovanju, 
  - Zdenko Jecić, Zastupljenost tehnike u izdanjima Leksikografskoga zavoda,  
   Miroslav Krleža. 
 
- Skupina priopćenja TEHNIKA U PRIMJENI 
  - Marin Hraste, Razvoj kemijskog inženjerstva, 
  - Miljenko Smokvina, Riječka tvornica torpeda i svjetska industrijska revolucija, 
  - Zvonko Benčić, Živino doba učinske elektronike u Hrvatskoj 1949. - 1968., 
  - Stanislav Frangeš, Razvoj tehnike izrade topografskih karata u Hrvatskoj, 
 
- Rasprava 
 
- Zatvaranje skupa 
 


