
                                                                       

  

 

  

 

LJEPOTA KRISTALNIH PLOHA  

Zagreb, 27. listopada 2014. –  Hrvatska udruga kristalografa i Hrvatska kristalografska zajednica u 
suradnji s PLIVA HRVATSKA d.o.o. objavljuju da se u razdoblju od 23. listopada do 23. prosinca 
2014. održava 1. natjecanje u kristalnom rastu za učenike osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, pod 
imenom 'Ljepota kristalnih ploha'.  
 
Natjecanje se organizira povodom obilježavanja Međunarodne godine kristalografije u kojoj se 
svjetska javnost želi upoznati sa značenjem kristalografije koja prožima naš svakodnevni život i 
predstavlja kralježnicu industrije koja se sve više oslanja na nova znanja u razvoju novih proizvoda.  
 
Preko 450 prijavljenih učenika iz cijele Hrvatske će u jednoj od tri kategorije imati cilj napraviti što veći i 
pravilniji kristal, a najbolji među njima osvojit će raznovrsne nagrade. Sudjelovanjem u ovom 
natjecanju hrvatski učenici tako će se pridružiti svojim kolegama diljem svijeta koji će uzgajati kristale 
u nacionalnim prvenstvima u svojim zemljama.  
 
Hrvatska udruga kristalografa, kao znanstveno-strukovna udruga u okviru kristalografske zajednice, 
potiče aktivno sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u radu međunarodne znanstvene zajednice, 
potpomaže mlade u cjeloživotnom obrazovanju i razvoju školskog obrazovanja djece 
 
Povodom natjecanja, voditelj projekta u PLIVI, dr.sc. Ernest Meštrović, viši direktor istraživanja i 
razvoja TAPI, naglasio je: "Poticanjem učenika, ali i nastavnika na samostalan rad i aktivnosti koje 
nadopunjuju nastavni program, HUK, HKZ i PLIVA žele naglasiti važnost kontinuiranog obrazovanja i 
stalnog usavršavanja kao pravog koraka na putu prema stvaranju hrvatskog društva znanja i 
znanosti."  
 
Dr. sc. Aleksandar Višnjevac, predsjednik udruge, istaknuo je: "Hrvatski kristalografi ovim projektom 
ujedno žele potaknuti profesionalni rast i razvoj mladih stručnjaka, jer ulaganjem u njih ulažemo u 
našu budućnost, te osiguravamo buduće mlade, kreativne i motivirane kolege koji će doprinijeti 
razvoju znanosti."  
 
Detaljne informacije o natjecanju dostupne su na službenoj Facebook stranici projekta 
(https://www.facebook.com/ljepotakristalnihploha) kao i na mrežnim stranicama Hrvatske udruge 
kristalografa (http://hrvatska-udruga-kristalografa.hr) i PLIVE (www.pliva.hr) s kojih možete  preuzeti 
brošuru natjecanja. Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na službenu e-mail adresu 
natjecanja kristalnirast@pliva.com.  
  
 
 
Za dodatne informacije, kontaktirajte:  
 
Dr.sc. Aleksandar Višnjevac Tamara Sušanj Šulentić 
Predsjednik udruge         Direktorica Komunikacija  
Hrvatska udruga kristalografa PLIVA HRVATSKA d.o.o. 
Tel: + 385 1 457 1203 Tel: + 385 1 3724 852 
Fax: + 385 1 468 0245 Fax: +385 1 3724 358 
E-mail: aleksandar.visnjevac@irb.hr E-mail: tamara.sulentic@pliva.hr 
 


