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2006. – godina Vladimira Preloga

U Hrvatskoj æe se tijekom 2006. i 2007. pod pokroviteljstvom
UNESCO-a obiljeÞiti 100. obljetnica roðenja nobelovca Vladimira
Preloga (Sarajevo 23. VII. 1906. – Zürich 7. I. 1998.).

Vladimir Prelog zaèetnik je organske sintetske kemije u Hrvatskoj i
inicijator proizvodnje lijekova u tadašnjoj farmaceutskoj industriji
“Kaštel d.d.”. U razdoblju 1935. – 1941. bio je najprije docent a
kasnije izvanredni profesor organske kemije na Tehnièkom fakul-
tetu Sveuèilišta u Zagrebu, današnjem Fakultetu kemijskog inÞe-
njerstva i tehnologije. U tom je kratkom razdoblju sa svojim mla-
dim suradnicima i studentima postigao velik znanstveni uspjeh i
objavio pedesetak znanstvenih radova u tadašnjim najprestiÞnijim
znanstvenim èasopisima. Ta je Prelogova grupa istraÞivaèa kasnije
prozvana Prelogovom zagrebaèkom školom organske kemije. Na-
kon odlaska na ETH nastavlja intenzivnim znanstvenim radom i
1975. dobiva Nobelovu nagradu za kemiju.

Vladimir Prelog je i kasnije, nakon odlaska na ETH u Zürich, Švi-
carska, odrÞavao stalne kontakte sa svojim bivšim uèenicima, po-
zivao njih, ali i veæi broj mlaðih znanstvenika iz Hrvatske, da kod
njega borave i znanstveno rade. Velika veæina njih vratila se u
Hrvatsku i zauzela profesorska mjesta na katedrama kemije na
Sveuèilištu u Zagrebu ili odgovorna mjesta istraÞivaèa na Institutu
“Rudjer Boškoviæ” te u najveæoj hrvatskoj farmaceutskoj tvornici
“PLIVA” u Zagrebu.

ObiljeÞavanje ove obljetnice nameæe se kao obveza ne samo ovih
institucija nego cijele znanstvene zajednice u Hrvatskoj.

Nositelj projekta je Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije
Sveuèilišta u Zagrebu, a suorganizatori su Hrvatska akademija zna-
nosti i umjetnosti, Institut Ruðer Boškoviæ i PLIVA d.d.

Ostali sudionici u izvedbi projekta su Hrvatsko društvo kemijskih
inÞenjera i tehnologa i èasopis Kemija u industriji, Hrvatsko kemi-
jsko društvo i èasopis Croatica Chemica Acta, Tehnièki muzej,
Sveuèilište u Zagrebu, Sveuèilište J. J. Strossmayera, HKD “Napre-
dak”, Prirodoslovna škola “Vladimir Prelog” i Akademski zbor
“Vladimir Prelog”.

Organizacijski odbor (Marija Kaštelan-Macan, koordinatorica i
èlanovi Miljenko Dumiæ, Antun Glasnoviæ, Grace Karminski-Za-
mola, Krunoslav Kovaèeviæ, Greta Pifat-Mrzljak, Danko Škare, Ne-
nad Trinajstiæ, Ðurða Vasiæ-Raèki i Mladen Ýiniæ) predloÞio je
opseÞan program koji æe se odvijati prema sljedeæem okvirnom
rasporedu:

2006.

Sudjelovanje na Festivalu znanosti dio kojega æe biti posveæen Vla-
dimiru Prelogu. OdrÞat æe se dva predavanja i radionica o kiralno-
sti i simetriènosti (24.–29. travnja 2006.)

Sveèana sjednica HAZU i koncert Akademskog zbora Vladimir
Prelog (potkraj lipnja 2006.)

Postavljanje vijenca na Prelogov grob (na dan Prelogova roðenja,
23. srpnja 2006.)

Postavljanje Prelogove biste u Osijeku (u organizaciji HAZU i
Sveuèilišta J. J. Strossmayer, rujan 2006.)

Raspis natjeèaja za stipendiranje studenata kemijskih i kemijsko-
inÞenjerskih studija (Hrvatsko kulturno društvo Napredak, akad.
god. 2006/07)

Nagraðivanje najboljeg uèenièkog i studentskog rada iz kemije
(rujan 2006.)

Znanstveno-struèni skup posveæen sjeæanju na Vladimira Preloga i
hrvatskoj kemiji danas, Velika predavaonica FKIT-PLIVA (sredina
listopada 2006.)

Poseban broj èasopisa Kemija u industriji posveæen Vladimiru Pre-
logu (prosinac 2006.)

2007.

XX. skup hrvatskih kemièara i kemijskih inÞenjera i dodjela tradi-
cionalne Nagrade Vladimir Prelog mladim znanstvenicima (26.
II.–1. III. 2007.)

Nagraðivanje najboljeg uèenièkog i studentskog rada iz kemije
(svibanj 2007.)

IzloÞba posveæena Vladimiru Prelogu i hrvatskoj kemiji (Tehnièki
muzej, rujan–listopad 2007.)

Izdavanje knjige sabranih èlanaka o V. Prelogu i njegove bibliogra-
fije, (studeni–prosinac 2007.)

Sreðivanje i prezentiranje javnosti Prelogove ostavštine (konac
2007., poèetak 2008.).

Pozvana predavanja istaknutih znanstvenika s ETH, Zürich i ICT,
Prag (tijekom 2006/07.)

Sve æe akcije biti medijski popraæene s naglaskom pribliÞavanja Þi-
vota i djela toga velikana hrvatske i svjetske znanosti mladom na-
raštaju, koji od Preloga moÞe puno nauèiti. Vladimir je Prelog
svojim Þivotom i radom promicao kemiju kao moænu prirodnu
znanost koja moÞe utjecati na poboljšavanje kvalitete okoliša i
ljudskog Þivota i to pokazao i dokazao svojim izumima i znanstve-
nim radovima, a današnja generacija njegovih nasljednika to na-
stavlja, slijedeæi znanstvene i etièke principe.

Jedan od vaÞnih ciljeva ovoga projekta jest naglasiti nuÞnost spre-
ge prirodnih i inÞenjerskih znanosti i gospodarstva u primjeni oko-
lišu prikladnih tehnologija, pri èemu je Prelog pokazao pravi put
kao preteèa suradnje sveuèilišta i gospodarstva, što je i danas im-
perativ odrÞivog razvoja Hrvatske.

Vladimir Prelog moÞe nam svima posluÞiti kao uzor u promicanju
hrvatskoga identiteta i humanih vrednota, jer se ponosio svojim
podrijetlom, školovao mlade hrvatske znanstvenike na ETH-u,
spremno se odazivao na sve pozive iz Hrvatske i darovao svoju
ostavštinu HAZU i Zavodu za organsku kemiju FKIT. Njegov pot-
pis na peticiji nobelovaca protiv agresije na Hrvatsku konaèna je
potvrda njegove velièine kao èovjeka, ne samo kao znanstvenika.

Najmanje što moÞemo uèiniti jest oduÞiti mu se i slijediti ga.

M. Kaštelan-Macan

Za sve obavijesti moÞete se obratiti na e-adresu:
mmacan@fkit ili na telefon 01/4597-212
i faks 01/4597-250 (za Kaštelan).
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