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U POVODU ODRŽAVANJA 22. ZNANSTVENOG SKUPA
„DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2015 – Dr. Juraj Plenković“
Opatija, 28. - 30. 06.2015.
Osamnaestoga dana srpnja ove 2015. navršava se osam desetljeća od rođenja Jurja Plenkovića, jednoga od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika, promotora multidisciplinarnih vrijednosti u izboru i
afirmaciji metodičkih modela apliciranih u rasponima znanstveno-istraživačkoga rada koji je postupno približavao i prožimao društvene i humanističke znanosti u nas. Takvim kreativnim pristupom
područjima i poljima znanosti, Juraj Plenković je kvalitativno pridonosio stasanju generacija hrvatskih
intelektualaca koji su gradili osobiti svjetonazor u korist nastajanja pletera društveno-humanističkih
znanstvenih disciplina, sustavno, interdisciplinarno, postupno, oslanjanih na metodološko-metodička
iskustva iz raznovrsne teorijske i iskustvene ponude prirodnih i tehničkih znanosti. Svojim temeljnim
obrazovanjem, širenjem stjecanih i postignutIh znanja, Profesor Juraj Plenković je, inventivnim pristupom, kreirao veliko područje za znanstveno žilište koje je kontinuirano rastućim radijusom utjecaja,
stvaralo koncentrične krugove iz kojih su nastajali veliki znanstveno - istraživački projekti i koji su se,
davnih desetljeća, prelijevali iz matičnoga područja hrvatske znanstvene misli i njegovane intelektualne klime, u šire područje neposredno susjednih zemalja ovoga dijela Europe, kao i u područje sjeverno
europskih slavenskih naroda, osobito Poljske.
Sveučilišta u Poljskoj, a posebno u Krakowu, na kojima je Profesor dr.sc.Juraj Plenković stekao dva
doktorata znanosti, svojim sustavom znanstvenih institucija, podržalo je kandidaturu i čast da se Juraj
Plenković promovira u najviše znanstveno zvanje akademika.
Profesor Juraj Plenković je rano iskazao svoju ljubav prema rodnoj grudi i u prvim svojim godinama
tvoračkoga rada ,sustavno istražio povijest hvarskoga školstva, objavivši kapitalno vrijedan rad iz
toga povijesno-pedagoškoga područja.
Osobita dara za pedagoško-didaktičke i andragoške zasade,Profesor dr.sc.Juraj Plenković je, i kao
sveučilišni profesor, u stručne teme svojega nastavnoga plana i programa unosio metodičkoizvedbene finese kojima je animirao i razvijao pažnju i zainteresiranost generacija studenata za
svoj predmet kao i studijski fakultetski program u cjelini,egzaktno pridonoseći ugledu fakulteta na
kojemu je temeljnom aktivnošću djelovao. Česti gost mnogih fakulteta, sa znanjima primarno slavenskih jezika, gospodin Profesor Juraj Plenković je stjecao europski ugled i Nagrada za životno djelo
Ivan Filipović, kao najviše priznanje Republike Hrvatske za prinos znanstvenoj i pedagoškoj razini
ostvarenoj u područjima visokoškolskog obrazovanja suvremene Republike Hrvatske, znači veliki
simbol osobitu opusu i postignućima inventivnoga kreatora u znanstvenom, pedagoškom, metodičnoistraživačkom djelovanju i razinama raznovrsnih aplikacija ostvarenih spoznaja u lepezi teorijskih
ponuda, a jednako tako ponuđenih u uspješnoj pragmatično-životnoj dimenziji svakodnevice. Spregom teorije i prakse, u ime sustavno razvijanoga odnosa u stvaranju inovativnih modela širenja i ojačavanja takve sprege, utemeljen je prije dvadeset i dvije godine, inicijativom i organizacijskim pristupom Profesora dr.sc.Jurja Plenkovića, Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija, koji u čast
svoga utemeljitelja i mnogobrojnih slijednika te osobite sheme pletera teorijskih i pragmatičnih životnih postignuća, nosi s ponosom i čašću ime svojega tvorca: Međunarodni znanstveni skup Društvo i
tehnologija - Dr. Juraj Plenković, koji ove godine, uz 80.obljetnicu rođenja akademika Prof.dr.sc.Jurja
Plenkovića, ima i osobitu 'specifičnu težinu' u svakom od područja koja su u rasponu ponuda ovogodišnjega Skupa zastupljena. Sve to znači i osobiti pozdrav svima sudionicima Skupa,kao i očekivanim
gostima iz europskih zemalja i svijeta, ove 2015. uz nade u uspjeh i utjecaj u promicanju novih znanstvenih spoznaja do kojih se i ove godine bude došlo.
Prof.dr.sc.Slobodan Elezović,
član Programskog i Organizacijskog odbora znanstvenog skupa
„DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2015 – Dr. Juraj Plenković“
Zagreb, 28.03.2015.
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