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PLIVA HRVATSKA sponzor prvog hrvatskog muzeja medicine i farmacije 
 
Zagreb, 9. veljače 2016. -  Početkom 2016. godine PLIVA HRVATSKA započela je 

sponzorsku suradnju s prvim hrvatskim muzejom medicine i farmacije.  

 

Hrvatski muzej medicine i farmacije osnovan je 2014. godine pri Hrvatskoj akademiji znanosti 

i umjetnosti, a s radom je službeno započeo u ožujku 2015. godine. Inicijalni fundus Muzeja 

čini zbirka s oko 2000 raznovrsnih predmeta, oko 6000 knjiga, 50 kutija fotografija i još mnogo 

druge ostavštine, a u pripremi je i projekt adaptacije prostora za budući stalni postav Muzeja.  

 

PLIVINA potpora uspješnoj realizaciji ovog projekta dolazi u 95. godini postojanja kompanije 

koja je utrla put suvremenoj proizvodnji lijekova na ovim prostorima. U svojoj gotovo cijelo 

jedno stoljeće dugoj povijesti PLIVINI su stručnjaci značajno doprinijeli kvaliteti liječenja, a 

njezini su istraživači i znanstvenici dali izniman doprinos razvoju ne samo hrvatske, nego i 

svjetske znanosti. PLIVA je oduvijek prepoznavala važnost poznavanja povijesti i razvoja 

strukovne baštine te njezinog čuvanja pa je godinama u suradnji s Odsjekom za povijest 

medicinskih znanosti HAZU-a podupirala istraživanja medicinske i farmaceutske baštine.  

 

Predsjednik Uprave PLIVE, Mihael Furjan, ovom prigodom je istaknuo: „Od samih početaka 

prošlog stoljeća PLIVA se istaknula kao jedan od pionira industrijalizacije i gospodarskog 

razvitka Hrvatske. S 95 godina uspješnog farmaceutskog poslovanja PLIVA već generacijama 

vodi brigu o našim sugrađanima aktivno unaprjeđujući zajednicu s kojom smo nerazdvojno 

povezani. Ovaj projekt je tu da zabilježi, sačuva i upozna buduće naraštaje s najvećim 

uspjesima hrvatske farmacije koji su mahom vezani upravo za PLIVU.“ 

 

„Hrvatski muzej medicine i farmacije osnovan je s ciljem prikupljanja, čuvanja, stručne obrade 

i prezentiranja hrvatske medicinske i farmaceutske baštine. Na gotovo 350 kvadratnih metara 

prostora brinut ćemo o našem medicinskom i farmaceutskom blagu. Malen je broj kompanija u 

Hrvatskoj i svijetu koje se mogu pohvaliti dugogodišnjom tradicijom koja krasi PLIVU, kojoj 

iskreno zahvaljujem što je prepoznala značaj ovog projekta“, istaknuo je voditelj Muzeja, 

akademik Marko Pećina.  
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Za dodatne informacije, kontaktirajte:  

 

Silvija Brkić Midžić       Tamara Sušanj Šulentić 
upraviteljica           Direktorica Komunikacija 
Hrvatski muzej medicine i farmacije     PLIVA HRVATSKA d.o.o.  
Tel: + 385 1 48 25 413      Tel: + 385 1 3724 852 
Fax: +385 1 48 25 384       Fax: + 385 1 3724 358 
E-mail: hmmf@hazu.hr       E-mail: tamara.susanj-sulentic@pliva.com  
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