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RIJEČ UREDNIKA
Vrijeme u kojem živimo obilježeno je nezaustavljivim rastom spoznaja iz različitih područja
ljudskog djelovanja, od kojih mnoge uvjetuju naš svakodnevni i profesionalni život, ali nas
određuju i kao osobe. U takvoj "šumi" spoznaja, među kojima su i tehničko-tehnološke,
ponekad se teško snalazimo, a ponekad nismo svjesni koliko nas obilježavaju. Unatoč tome,
čovjek će uvijek težiti za novim spoznajama traženjem smisla vlastitog postojanja. Takve težnje
neizostavno uključuju i razvoj spoznaja o tehničko-tehnološkom okruženju, načinima na koji
ono oblikuje i utječe na naš svijet, ali i o načinima na koje mlade naraštaje treba odgajati i
obrazovati za takav svijet. U takvom kontekstu nastao je i ovaj časopis, koji za cilj ima donositi
nove spoznaje iz područja tehnike i tehnologije, ali i povezati takve spoznaje s odgojnoobrazovnim procesima koji će u mnogim aspektima odrediti naraštaje koji dolaze. O kakvoći
takvih procesa uvelike ovisi i budućnost društva, za što odgovornost uvijek snosi generacija koja
uvjetuje i provodi takve procese. Naime, područje tehnike i tehnologije, osobito u današnje
vrijeme, ne bi trebalo biti izolirano i ekskluzivno područje kojim se smiju baviti isključivo znalci iz
uskog područja djelovanja, već je prožeto mnogim spoznajama koje mu daju smisao postojanja.
Osim toga buduće naraštaje netko treba odgajati i obrazovati za snalaženje i razvoj u takvom
okruženju, za što je nužno potreban puno širi spektar spoznaja od onih tehničko-tehnoloških.
Stoga ovaj "prvijenac" donosi neke aktualne spoznaje i dosege iz područja obrazovnih,
informacijskih i komunikacijskih te tehničkih znanosti, čime se nazire i buduća sadržajna
strukturiranost časopisa. Zašto takva strukturiranost nasuprot "čistunstvu" kojem pribjegavaju
mnogi znanstveni i stručni časopisi? Zbog toga jer odgoj i obrazovanje u tehničkom
(tehnološkom) području te razvoj tehničkih, ali i informatičkih kompetencija pojedinca danas
nije potpun ako se u obzir ne uzmu spoznaje iz sva tri područja: društvenog, tehničkog i onog
interdisciplinarnog koje će primjereno povezati ovakve spoznaje. Takva interdisciplinarnost
često je samo deklarativno prisutna u našim stručnim i znanstvenim krugovima. Dakle,
spoznaje kao takve nisu tek pregršt znanja koje nam "isporučuje" znanost ili struka, a mi onda s
tim činimo što želimo, već su spoznaje vrijedne samo onda ako mogu na bolje mijenjati nas,
naše društvo i svijet u kojem živimo.
Ovaj broj časopisa stoga donosi aktualne spoznaje iz svijeta informacijskih i
komunikacijskih znanosti koje se odnose na web-ispitivanja, uređaje i web-forme, što čini važan
segment suvremenih internetskih istraživanja. Ovo, još uvijek slabo istraženo područje,
enormnim je porastom različitih mobilnih uređaja postalo brzorastućom platformom za razna
istraživanja, ali s različitim smjerovima učinka. U ovom broju donosi se i članak iz područja
obrazovnih znanosti kojim se pokušava dati doprinos profesionalizaciji nastavnika tehničkog
područja u Hrvatskoj. Ovaj članak donosi sukus spoznaja o profesionalizaciji nastavnika, ali i
pregled rezultata istraživanja i djelovanja na razvoju kompetencijskog okvira nastalog u
posebnostima hrvatskog konteksta. U dijelu tehničkih znanosti donosi se pregled spoznaja o
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održivoj vodoopskrbi otoka te članak o opravdanosti kogeneracijskih postrojenja u drvnoj
industriji. Održiva vodoopskrba uvijek je aktualan i egzistencijalno važan problem, osobito na
našim otocima, o čijim uspješnim i održivim rješenjima ovisi kvaliteta života i opstojnost ljudi na
njima. Ovaj članak donosi pregled spoznaja o znanstvenim dosezima i rješenjima održive
vodoopskrbe koji su primjenjivi na našim otocima, ali i priobalju. Kogeneracijska postrojenja te
njihove ekonomske i ekološke prednosti, također čine uvijek aktualni predmet istraživanja. Ovaj
članak donosi pregled konvencionalnih i kogeneracijskih postrojenja u drvnoj industriji te
ekonomsku opravdanost, preduvjete i svrhovitost ulaganja u kogeneracijska postrojenja.
Ovakvom strukturom časopisa se čitateljstvu i zainteresiranim znanstvenicima i stručnjacima
želi poslati još jedna važna poruka. Naime, bez stvarnog poznavanja problema tehnike i
tehnologije nije moguće razumjeti niti probleme koje čovjek treba rješavati kako bi osigurao
osobni i društveni napredak, koji mu jedino tehnologija danas može osigurati. S druge strane,
informacijska i komunikacijska tehnologija je, htjeli mi to ili ne, nezaustavljivo područje koje nas
može povezati na danas nezamislive načine te tako omogućiti cjeloviti razvoj društva. S treće
strane, ako zanemarimo čovjeka kao pojedinca i dijela društva, koji se mora nositi sa svim tim
spoznajama, te osobito ako zanemarimo mlade naraštaje i njihovu percepciju svijeta oko sebe,
sav naš trud u tehničkim ili informacijskim i komunikacijskim znanostima će biti uzaludan.
Stoga i permanentni razvoj okvira, načina, metoda, postupaka i strategija koje će pomoći
odgoju i obrazovanju mladih u aktualnom tehničko-tehnološkom okruženju treba činiti važan
segment znanstvenog promišljanja i djelovanja. Bez takvih spoznaja sve ono što je čovjek
stvarao i razvijao u jednom vremenskom, kulturološkom ili civilizacijskom kontekstu u nekom
drugom vremenu i kontekstu može doći u pitanje te tako vratiti "kotač" razvoja društva u
natrag. Ovakav scenarij, na žalost, ljudskom biću nije nepoznanica ili nesvojstvena pojava iz
prošlosti.
Na kraju, pozivamo znanstvenike i stručnjake iz različitih područja da se uključe u
ovakvo promišljanje svijeta te da svojim člancima doprinesu razvoju časopisa. Bilo bi nam
izuzetno drago kada bi se u iznošenje vlastitih spoznaja i rezultata istraživanja podjednako
uključili pojedinci iz područja odgoja i obrazovanja, ali i oni iz tehničkog područja koji smatraju
da njihovi radovi zaslužuju pažnju šireg kruga zainteresiranih. Stoga se nadamo i vjerujemo da
će naš časopis uspjeti u promicanju stvarne interdisciplinarnosti i povezivanju znanstvenika i
stručnjaka iz različitih područja te tako upotpuniti dio praznine prisutne u hrvatskom
znanstvenom prostoru, a možda i šire. Zbog toga će naš časopis uvijek ostati otvoren za
različitosti, a online izdanje će ostati otvoreno i dostupno svima, jer znanje nije naše vlasništvo,
ono je dio nas, kao ostavština predaka koju moramo ostaviti budućim naraštajima.

Glavni urednici
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