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Ljetna škola kemije – uèenici u posjetu PLIVA IstraÞivanju i razvoju

Ljetna škola kemije, namijenjena srednjoškolcima koji su postigli
zapaÞene rezultate na drÞavnim natjecanjima iz kemije, odrÞana
je ove godine od 9. do 13. srpnja u Zagrebu. Program Ljetne škole
kemije sastojao se od niza predavanja i radionica iz razlièitih pod-
ruèja kemije s ciljem popularizacije znanosti meðu djecom i mla-
dima.

Ovogodišnje aktivnosti organizirane su u suradnji tvrtke Procter &
Gamble, Instituta Ruðer Boškoviæ i projekta E-škola kemije. Prog-
ramu Ljetne škole kemije pridruÞila se i PLIVA IstraÞivanje i razvoj
ugostivši polaznike seminara tijekom jednog dana. Posjet institutu
sastojao se od obilaska istraÞivaèkih laboratorija i prigodnih preda-
vanja. Tijekom obilaska polaznici su vidjeli najmodernije ureðaje i
opremu koja se primjenjuje tijekom istraÞivanja i razvoja farma-
ceutskih pripravaka i ljekovitih tvari.

Obilazeæi laboratorije, uèenici su imali priliku razgovarati s istraÞi-
vaèima koji rade na istraÞivaèkim projektima u podruèjima or-
ganske sinteze, analitièke kemije, kemije i analitike èvrstog stanja,

farmaceutske tehnologije, bioanalitike i biotehnologije. Nakon
upoznavanja sa znanstvenim podruèjima koja su od strateškog in-
teresa za tvrtku uslijedila su dva predavanja tijekom kojih je uèeni-
cima pokazano do koje su mjere znanost i struka ugraðeni u
farmaceutske proizvode. Poseban naglasak stavljen je na interdis-
ciplinarnost – nuÞan preduvjet za rješavanje znanstvenih i struènih
problema na putu od poèetne ideje do stvaranja konaènog proiz-
voda i izlaska na trÞište.

PLIVA IstraÞivanje i razvoj rado sudjeluje u projektima koji podu-
piru obrazovanje i populariziraju znanost. Popularizacija znanosti
i tehnologije iznimno je vaÞna jer u djece i mladih pojaèava moti-
vaciju za uèenjem, a kasnije i za daljnjim obrazovanjem u podruè-
ju prirodoslovlja, inÞenjerstva i tehnologije. Ulaganja u obra-
zovanje i znanost preduvjet su postojanja tvrtki kao što je PLIVA
jer se njihov razvoj i opstanak na trÞištu temelje na znanstvenoj i
struènoj izvrsnosti bez kojih nije moguæe odgovoriti izazovima
svjetskog trÞišta.
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