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Akademik Ivan Supek (Zagreb, 8. travnja 1915. – Za-
greb, 5. ožujka 2007.), bio je fizičar, književnik, filozof i 
humanist. Od 1991. do 1997. bio je predsjednik Hrvat-
ske akademije znanosti i umjetnosti. Kao dugogodišnji 
profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu zaslužan je za utemeljenje moderne hr-
vatske fizike i njezino uključenje u europsku i svjetsku 
znanost. Bio je utemeljitelj i prvi direktor Instituta Ruđer 
Bošković (1950. – 1957.), a kao rektor Sveučilišta u Za-
grebu (1968. – 1972.), pokrenuo je njegovu reformu i 
unaprijedio znanstveni i nastavnički rad. Na inicijativu 
akademika Supeka, u Dubrovniku je 1971. utemeljen 
Interuniverzitetski centar. Kao znanstvenik, intelektua-
lac i humanist borio se protiv rata, nasilja, nuklearnog 
naoružanja i protiv zloupotrebe znanstvenih dostignu-
ća, čime je stekao međunarodni ugled. Osim istraživa-
nja u fizici, bavio se i poviješću i filozofijom znanosti 
te mnogim drugim društvenim temama. Kao književnik 
napisao je 19 romana i drugih proznih djela te 22 drame 
i komedije.
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PROGRAM

Ivan Supek, život i djelo
Akademik Zvonko Kusić 

predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Od Supekove vizije do nacionalnog i europskog prioriteta
Dr. sc. Tome Antičić

ravnatelj Instituta Ruđer Bošković

Ivan Supek rektor
Prof. dr. sc. Damir Boras

rektor Sveučilišta u Zagrebu

GLAZBENI PROGRAM

T. A. Vitali: Ciaccona, za violinu i klavir

u izvedbi violinista Oresta Shourgota na Guarnerijevoj violini 
King uz klavirsku pratnju pijanista Domagoja Gušćića.

PRIGODNI DOMJENAK

Molimo Vas da svoj dolazak Telefon: 4895 144
potvrdite do ponedjeljka, 18. svibnja 2015. e-mail: pr-hazu@hazu.hr




