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DRUŠTVENE VIJESTI

Predavanje  
“Kratka povijest hrvatskoga 
kemijskog nazivlja”
U organizaciji Sekcije za nomenklaturu i termino-
logiju organske kemije, sekcije koja zajednički dje-
luje unutar Hrvatskoga društva kemijskih inženjera 
i tehnologa (HDKI) i Hrvatskoga kemijskog društva 
(HKD), a u sklopu CXXIV. Kolokvija Zavoda za organ-
sku kemiju i biokemiju, 13. lipnja 2016. na Institu-
tu Ruđer Bošković u Zagrebu, doc. dr. sc. Tomislav 
Portada održao je predavanje pod naslovom Kratka 
povijest hrvatskoga kemijskog nazivlja.  

Hrvatsko kemijsko društvo i Hrvatsko društvo kemijskih inženjera 
i tehnologa raspisalo je natječaj za grafičko rješenje (logotip) 25. 
hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera – 25HSKIKI koji će 
se održati od 19. do 22. travnja 2017. godine u Poreču, Hrvatska.

Na natječaj je do 10. lipnja prispjelo 11 radova s inačicama logo-
tipa, koje je pregledalo i ocijenilo ocjenjivačko tijelo sastavljeno 
od članova Znanstveno-organizacijskog odbora Skupa 25HSKIKI. 
Nakon prispjelih ocjena rezultati natječaja su:

Prvo mjesto – Nikolina Stipaničev s Fakulteta kemijskog inženjer-
stva i tehnologije

Svim autoricama i autorima koji su poslali svoje radove zahva-
ljujemo na uloženome trudu koji su pokazali prigodom ovoga 
natječaja i nadamo se susretu u Poreču na Skupu 25. HSKIKI.

Prvonagrađeno rješenje po izboru Znanstveno-organizacijskog 
odbora 25HSKIKI bit će nagrađeno diplomom, kotizacijom za 
sudjelovanje na 25HSKIKI i jednogodišnjom članarinom u Hrvat-
skom kemijskom društvu ili Hrvatskom društvu kemijskih inženje-
ra i tehnologa (prema izboru autorice).

Zagreb, 21. lipnja 2016.

Rezultati natječaja  
za logotip 25. HSKIKI
Znanstveno-organizacijski odbor 25HSKIKI odabrao  
rješenje logotipa za 25. hrvatski skup kemičara i ke-
mijskih inženjera.

Lidija Varga-Defterdarović

predsjednica Sekcije za nomenklaturu  
i terminologiju organske kemije

Znanstveno-organizacijski odbor 25. HSKIKI

Dr. sc. Portada je znanstveni suradnik s Instituta Ruđer Bošković, 
čiji su znanstveni interes istraživanja u području supramolekulske 
kemije, a u novije vrijeme i uporabe mehanokemije u organskoj 
sintezi. Aktivan je u izvođenju nastave i praktikuma više kolegi-
ja preddiplomskih, diplomskih i doktorskog studija Sveučilišta u 
Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci. Posebno mu je područje interesa 
izgradnja i očuvanje hrvatskoga kemijskog nazivlja, pa je tako 
sudjelovao u projektima hrvatskoga nazivlja iz filologije vezanim 

uz hrvatsko kemijsko nazivlje, u izradi Hrvatske farmakopeje, te 
u nacionalnom projektu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i 
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) Izgradnja hrvatskoga 
strukovnog nazivlja, STRUNA (http://struna.ihjj.hr/).

Ovim je predavanjem bilo obuhvaćeno posljednjih 70-ak godi-
na tijekom kojih je hrvatsko kemijsko nazivlje doživjelo mnoge 
promjene, od kojih je dio bio neminovan, jer je rezultat potrebe 
i nastojanja usklađivanja hrvatskoga kemijskog nazivlja s novim 
kemijskim spoznajama i otkrićima, kao i s preporukama među-
narodnih strukovnih društava i standardizacijskih tijela. Drugi je 
dio promjena zadirao u područje jezične politike, u kojemu je 
sukob dviju suprotstavljenih jezičnopolitičkih struja, unitaristič-
ke (jugoslavenske) i nacionalne (hrvatske), imao velik utjecaj na  
tijek i razvoj hrvatskoga kemijskog nazivlja. Predavanje je bilo vrlo 
pregledno koncipirano tako da je u prvom dijelu dat kronološki 
pregled utjecaja navedenih čimbenika u oblikovanje hrvatskoga 
kemijskog nazivlja, a u drugom je dijelu navedeno više najčešćih 
pogrešaka i zabluda vezanih uz hrvatsko kemijsko nazivlje s koji-
ma se danas susrećemo u govoru i pisanju. Oba dijela bila su pot-
krijepljena brojnim primjerima koji su, uz samu temu predavanja, 
bili povodom pitanjima i razmjeni mišljenja dvadesetak prisutnih 
slušatelja s više znanstvenih i obrazovnih institucija.


