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pozivaju Vas na predstavljanje projekta 
 

HRVATSKA TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA 
povijest i razvoj tehnike u Hrvatskoj – hrvatska tehnička baština 

 
 

u četvrtak, 21. svibnja 2015. u 18 sati 

u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb 

 
 

Uvodna riječ 

Akademik ZVONKO KUSIĆ, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
 

Pozdravna riječ 

Prof. dr. sc. VLADIMIR ANDROČEC, predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 

Dr. sc. ANTUN VUJIĆ, glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža 
 

Predavanje 

ENCIKLOPEDIZACIJA NACIONALNE TEHNIČKE BAŠTINE 

Doc. dr. sc. ZDENKO JECIĆ, dipl. ing. arh., glavni urednik Hrvatske tehničke enciklopedije 

 

Moderator: akademkinja SIBILA JELASKA 
 
 

Projekt Hrvatska tehnička enciklopedija izuzetan 
je pothvat čiji je cilj prvi put na jednome mjestu 
prikupiti i usustaviti ono najvažnije što se o 
povijesti i sadašnjosti tehnike u Hrvatskoj zna te 
to znanje prezentirati u enciklopedijskom obliku, 
uz nadu da će se time potaknuti sustavna 

istraživanja tog područja te pokrenuti promjene u percepciji tehnike u hrvatskoj kulturnoj 
svijesti. 



U predavanju doc. dr. sc. ZDENKA JECIĆA, dipl. ing. arh., glavnog urednika Hrvatske tehničke 
enciklopedije ENCIKLOPEDIZACIJA NACIONALNE TEHNIČKE BAŠTINE bit će prikazane 
specifičnosti enciklopedičkog rada na obradi nacionalne tehničke baštine, a na primjeru 
novopokrenutoga projekta Hrvatske tehničke enciklopedije. 

Hrvatska tehnička enciklopedija nastavak je niza velikih enciklopedija Leksikografskog 
zavoda Miroslav Krleža, a odvija se u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti 
i Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske. Nastaje s ciljem da se po prvi puta, na jednom 
mjestu prikupi i sustavno obradi ono najznačajnije što se o povijesti i sadašnjosti tehnike u 
Hrvatskoj zna te da se to znanje prezentira u enciklopedijskom obliku. 

Enciklopedija će se oblikovati kao usporedno mrežno (online) i tiskano izdanje, po čemu 
predstavlja prvijenac na ovim prostorima. Već na početku projekta razvijene su javne mrežne 
stranice tehnika.lzmk.hr na kojima će se objavljivati članak po članak, odmah kako budu 
dovršeni. Tako se razvoj projekta može kontinuirano pratiti u javnosti, a osigurano je trajno 
obogaćivanje i ažuriranje sadržaja te priljev svježih spoznaja. Tiskano izdanje će obuhvaćati 
četiri sveska, od kojih svaki obrađuje jednu tematsku cjelinu. Svesci će se dovršavati i tiskati 
jedan za drugim, u vremenskim razmacima od predvidivo dvije godine.  

Prvi svezak, koji je trenutno u izradi, obuhvaća brodogradnju, pomorstvo, promet, 
strojarstvo, zrakoplovstvo i vojnu tehniku, dok će posljednji svezak ujedno obuhvatiti opće 
tehničke pojmove zajedničke svim strukama, opći prikaz razvoja tehnike u pojedinim 
hrvatskim gradovima i vremenskim razdobljima te kazalo pojmova.  

Zdenko Jecić, rođen 1967. u Zagrebu, diplomirao na Arhitektonskom fakultetu (1993), 
magistrirao na Građevinskom fakultetu (1999), a doktorirao na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu (2009), kao prvi doktor znanstvene grane leksikografije i enciklopedistike u 
Hrvatskoj. Od 2000. radi u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao urednik dvadesetak 
tehničkih struka na više projekata, od 2011. kao pomoćnik glavnog urednika Hrvatske 
enciklopedije, a od 2014. kao glavni urednik Hrvatske tehničke enciklopedije. Predsjednik je 
Znanstvenog vijeća Zavoda, docent u naslovnom zvanju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 
član uredništva časopisa Studia lexicographica i Acta Graphica. 

 

 


