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Monograﬁja »Metalurgija uvijek prosperitet za čovječanstvo«
ima 5 poglavlja od koje 4 izravno se tiču Hrvatske metalurgije
(uz osvrt na svjetska okruženja).
Tu je, poglavlje 1. »Bibliograﬁja časopisa Metalurgija 1962.
– 2012.«, prestižnog časopisa u svijetu gdje objavljuju radove
autori iz preko 30-ak država, daje se detaljan prikaz u razvojnom
putu časopisa tijekom 50 godina, i uz Liste tijela i suradnika,
objavljenih radova, autora itd. uz dokumentirane privitke.
Poglavlje 2. »Šezdeseta obljetnica utemeljenja Hrvatskog
metalurškog društva 1952. – 1962.« daje utemeljenje i razvitak
ovog društva, izuzetno cijenjenog u svijetu.Dokaz je suradnja sa
preko 70 institucija iz 50 – ak država, ali i poteškoće i ograničenja
uz upozorenje na opstanak metalurgije u Hrvatskoj.
Poglavlje 3. »9000 godina u svijetu, a 6000 godina metalurgije na tlu Hrvatske« daje prvo povijesni razvitak metalurgije u
svijetu do propasti Rimskog carstva, u srednjem vijeku te uz najnovija postignuća.
Posebice je izuzetno značajno razvitak metalurgije na području današnje Hrvatske od dolaska Hrvata. Dani su ovi očevidi
u pojedinim regijama, tvrtkama sa završnim stanjem u 2011. god.
Poglavlje je jednako nadopunjeno odgovarajućim privitcima.
Poglavlje 4. »50 godina sveučilišne nastave iz metalurgije u
Hrvatskoj« daje povijesni razvitak sveučilišne nastave iz metalurgije u Hrvatskoj sa izvornim dokumentima, privitcima.
Očevidom u sva ova četiri poglavlja može se utvrditi o izvornom pristupu autora gdje je kao pregledni rad dao na jednom
mjestu najvažnija događanja u Hrvatskoj metalurgiji: povijesni
razvitak, stanje, izdavačka djelatnost, razvitak i postignuća
društva (što su u demokraciji izuzetno cijeni), obrazovanje /
sveučilišna razina.
U svim državama izuzetno se daje pozornost povijesti metalurgije koju praktički imaju mnoge države već dugo godina, za
razliku od Hrvatske. Naime prateći dostupne literaturne podatke,
Hrvatska nije uopće imala napisanu ovu povijest. Prvi, kao cijeloviti prikaz dao je autor ove Monograﬁje I. Mamuzić 1994.
god. u Zborniku »Razvitak i postignuća tehničkih područja u Hrvatskoj«, Sveučilište u Zagrebu.
U ovoj Monograﬁji, to je nadopunjeno uz povijesni prikaz u
svijetu i to znači, zahvaljujući autoru I. Mamuziću je Hrvatska
dobila po prvi puta povijest svoje metalurške struke. Ovaj prikaz
ne zaostaje za kakvoćom u usporedbi sa sličnim prikazima u drugim državama.
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Cijena / The price: samo / only 30 Eur
(¼ ukupnih troškova / of the sum total)
Prikaz autora I. Mamuzića »Šezdeseta obljetnica utemeljenja
Hrvatskog metalurškog društva (HMD) 1952. – 2012.« u usporedbi sa sličnim prikazima za metalurške udruge u drugim
državama se jednako može ocijeniti pozitivno.
Posebice i iz razloga što je autor kao jedini dao ovaj cijeloviti
prikaz za Hrvatsku državu, a kao što mi je poznato osim Hrvatske i
Srbije (po pravnoj sljednosti) ni jedna od novoutemeljenih država
na tlu bivše Jugoslavije nemaju čak ni ustrojne metalurške udruge.
Jednako, dostupno u literaturi i javnosti su prikazi o obilježavanju važnih obljetnica pojedinih institucija sveučilišne razine.
Objavljeno je niz knjiga / monograﬁja itd. pojedinih Sveučilišta,
odnosno njihovih sastavnica.Monograﬁja Metalurškog fakulteta
Sisak »Pedeseta godina studije metalurgije«, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, listopad 2010. god. (1960. –
2010.) odstupa od sličnih Monograﬁja / knjiga pri obilježavanju
obljetnica institucija. Osim prikaza nastavnog ciklusa i životopise
djelatnika itd. nema uopće izvornih priloga sudionika koji su tijekom 50 godina sudjelovali i imali odlučujući utjecaj, što sve
Monograﬁja / knjige u svijetu imaju. Dopunjena Monograﬁja
Metalurškog fakulteta u Sisku, listopad 2010. god., u Monograﬁji
I. Mamuzić daje pozitivan doprinos ukupnom sagledavanjem
sveučilišne nastave iz metalurgije u Hrvatskoj.
Posebice treba navesti da Monograﬁja i daje aktivna događanja u razvitak, postignuća, ali i kolaps hrvatske metalurgije i
pojedinih tvrtki u termina 1945.–2011. god. To je u Monograﬁji
dokumentirano nizom autentičnih natpisa, intervjua, stvarnih podataka itd. Jamačno, ne samo iz ovog razloga, nego ukupno ocjenjujući podatke i prinos ove Monograﬁje, u potpunosti je bila
opravdana u Hrvatskoj društvena potreba i opravdanost izdavanja ove Monograﬁje.
Zaključno, Monograﬁja autora I. Mamuzića »Metalurgija
uvijek prosperitet za čovječanstvo« je sveobuhvatna tiskovina,
koja obrađuje sve razine metalurške struke: izdavačku djelatnost;
promidžbu civilne nevladine udruge, društveni prinos; povijesni
razvitak metalurgije djelomice u svijetu a pretežito na tlu Hrvatske i obrazovnu / sveučilišnu razinu.Za istaći, i većina teksta je
dvojezična (hr / eng) što omogućava širokoj znanstvenoj, stručnoj
i gospodarskoj javnosti u tuzemstvu i inozemstvu cijeloviti
očevid u stanje hrvatske metalurgije.
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