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POZIV ZA MEDIJE
Poštovani, poštovane,
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
poziva Vas na promociju knjige

Governance of Dual Use Research in the Life Sciences
u utorak, 28. svibnja 2019. s početkom u 13:00 sati
u velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb
Knjiga je objavljena u nakladi The National Academies of Sciences, Engineering
and Medicine, SAD te u suradnji s InterAcademy Partnership (IAP), Hrvatskom
akademijom znanosti i umjetnosti (HAZU) i Hrvatskim društvom za biosigurnost i
biozaštitu, Hrvatskog liječničkog zbora (HDBiB).
Pozdravnu riječ će uputiti akademkinja Vida Demarin, tajnica Razreda za
medicinske znanosti HAZU, a o knjizi će govoriti prof.dr.sc. Alemka Markotić,
dr.med., ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, članica
suradnica HAZU i dr.sc. Ljiljana Žmak, dr.med., dopredsjednica Hrvatskog
društva za biosigurnost i biozaštitu.
Tematika obrađena u knjizi je mogućnost dvojne upotrebe istraživanja u
biomedicini i prirodnim znanostima u pozitivne i negativne svrhe.
Tema knjige je iznimno aktualna i važna za stručnjake i znanstvenike koji koriste
različite visoke tehnologije u biomedicinskim i prirodno-znanstvenim
istraživanjima, različite mikroorganizme radi otkrivanja novih lijekova i cjepiva,
kao i za različite međunarodne institucije uz čije se financiranje i pod čijim se
okriljem obavljaju ovakva istraživanja. Također, ova tema iznimno je važna za
pravne stručnjake i za nacionalne i međunarodne institucije, vlade, ministarstva i
sigurnosne službe zadužene za očuvanje mjera biosigurnosti i sigurnosti te
spriječavanja da informacije i tehnologije dođu u ruke onih koji bi ih mogli koristiti
u negativne svrhe, kao što je primjer proizvodnja biološkog oružja ili kreiranje
novih mikroorganizama.
U knjizi su sažete smjernice i interdisciplinarna iskustva oko 70-tak vrhunskih
svjetskih znanstvenika i istraživača sa svih kontinenata, uključujući i hrvatske
znanstvenike.
Za više informacija: prof. dr. sc. Alemka Markotić, alemka.markotic@gmail.com .
Srdačno Vas pozdravljamo, zahvaljujemo na suradnji i očekujemo Vaš dolazak.
Ured za odnose s javnošću i medije HAZU
Gordana Poletto Ružić
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