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OSVRT NA JUBILARNI XX. MEĐUNARODNI
ZNANSTVENI SKUP
"DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2013 – Dr. Juraj
Plenković"
Uoči ulaska Republike Hrvatske u EU, održan je u
Opatiji od 28.-30.6.2013. XX. međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 2013 – Dr.
Juraj Plenković" koji je tim povodom dobio posebnu dimenziju.
Organizatori Skupa, Hrvatsko komunikološko
društvo-HKD, Međunarodna udruga komunikoloških društava, Alma Mater Europea i suorganizatori, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Grafički
fakultet, Katedra za komunikologiju, Sveučilišta u
Zagrebu, RIS d.o.o., Rijeka, Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", Zaprešić i Informatologia&Media, Culture and PublicRelations&MediaNet&Presscut, pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije, ugostili su
istaknute znanstvenike i stručnjake u prigodi 20.
obljetnice međunarodnog znanstvenog skupa
"Društvo i tehnologija – Dr. Juraj Plenković". Program Skupa bio je raznovrstan i obilat,
sudjelovali su mnogi znanstvenici iz Hrvatske,
Bosne i Hercegovine, Bugarske, Poljske, Slovačke,
Slovenije, Srbije, Španjolske....
Otvarajući Skup, vrijedno je bilo osobito spomenuti Prof. dr. sc. Juraja Plenkovića akademika, kao
začetnika Skupa, koji ga je prije dva desetljeća utemeljio i godinama ga sustavno razvijao. Od
tada Skup se kontinuirano održava svake godine,
uz međunarodno sudjelovanje na kojem se izlažu
znanstvena dostignuća ostvarena na sveučilištima, znanstvenim institutima i različitim institucijama u Hrvatskoj i svijetu.
Među ličnostima koji su pozdravili jubilarni XX.
međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 2013 - Dr. Juraj Plenković" vrijedno je istaknuti gospodu, Univ.Prof.dr.dr.h.c. Felix Unger,
predsjednik europske Akademije znanosti i umjetnosti, koji je govorio o "Osnovnim elementima za
europsku budućnost" i Univ.Prof.dr.sc.h.c.Stefan
Luby, dopredsjednik europske Akademije znanosti i umjetnosti, koji je pažnju usmjerio "Barijerama u transferu inovacija i tehnologija u novim
članicama Europske unije".
Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija" jedinstven je najšire koncipirani znanstveni
skup znanosti i prakse, zato što objedinjuje mnoge
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profile, znanstvenike i stručnjake i stavlja ih pod
„zajedničku kupolu“. To potvrđuje programska
strukturiranost u 10 zasebnih tematskih cjelina:
Društvo, znanost i tehnologija, E-obrazovanje i
škola budućnosti, Društvo i primijenjene razvojne
tehnologije, Nove ICT tehnologije i europska budućnost, Društvo i međugeneracijski dijalog, Komunikacijski menadžment, poduzetništvo i odnosi s javnostima, Kultura, religija i mediji, Tehnologija i novi svjetski turistički trendovi, Tehnologija
rješavanja društvenih problema, Društvo, tehnologija i ekologija.
Tijekom trodnevnog trajanja Skupa, u spomenutim sekcijama, prezentirano je više od 150 znanstvenih i stručnih izlaganja, 7 pozvanih predavanja i 1 uvodno izlaganje. Sažeci svih radova dostupni su u CD tehnici, Society and Technology
"Book of Abstracts" 2013. Sudionici raznih profila,
imali su priliku prezentirati svoje radove koji su
tematski vezani uz različita područja i nadopuniti
ih rezultatima svojih istraživanja u ime obilatih
ponuda u životno - stvaralačkoj praksi, što upućuje na potrebu češćeg obraćanja znanosti u
ime sustavnije primjene znanstvenih postignuća
u životnoj organizacijskoj svakodnevici, širokog
spektra djelatnosti. Valja istaknuti da su prezentirane teme pružile obilje novih informacija i znanja, te usmjeravaju na stalno usavršavanje i nadgradnju.
Ovo je Skup u kojem su i pauze sadržajno poticajne, jer omogućavaju konstruktivne susrete znanstvenika-teoretika i životnih praktičara, djelatnika
u primarnim, sekundarnim i tercijarnim djelatnostima, u spektru ponude naše ustrojbene svakodnevice. U tom smislu je ponuđeni program kao
posebnu korisnost navijestio i program radionice,
"Tajna uspjeha u izravnoj prodaji i mrežnom marketingu".
U predvečerje ulaska Hrvatske u EU, posebna
vrijednost Skupa je u okupljanju stručnjaka u
osobitoj tematskoj usmjerenosti posvećenoj, Hrvatskoj i europskim integracijskim procesima Special topic: Full-day scientific section on Croatia's
Accession to the EU.
Internacionalni okrugli stol "Društvo i međugeneracijski dijalog" (zdravlje kao posebna vrijednost) i
Internacionalni okrugli stol "Informacijsko društvo i
obrazovanje za školu budućnosti" na tragu postignuća ovogodišnjeg jubilarnog XX. međunarodnog
znanstvenog skupa "Društvo i tehnologija 2013Dr. Juraj Plenković" idućih će godina širiti i teme,
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a uvećavati i broj sudionika, s obuhvatnijim pristupom stručnjacima iz EU, kojima se Hrvatska,
kao 28. članica, pridružila.
Tijekom održavanja Skupa, osobito vrijedna su
bila prezentirana izlaganja o "ulozi i značaju arhiva u interkulturalnom povezivanju zemalja podunavske regije" kao jedno izazovno područje
kontinuiranih istraživanja u ime razvijanja uvjeta
za koheziju odnosa i života svih koji tom geopolitičkom području pripadaju.
Jubilarni XX. međunarodni znanstveni skup
"Društvo i tehnologija 2013 – Dr. Juraj Plenković"
uspio je ostvariti svoj cilj. Svi koji su nazočili i
aktivno sudjelovali, su postigli očekivanu razinu
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prezentacije i utjecaja. Diskusije su pokazale veliki
interes za ovako koncipiranu programsku strukturiranost, unutar koje se otvaraju mogućnosti
šireg komuniciranja sa stručnjacima raznovrsnih profila, što je dragocjena koncepcija Skupa,
od njegovih početaka do danas.

dr.sc.Ana Ištaković
Hrvatsko komunikološko društvo, Zagreb
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