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HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

RAZRED ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI 
RAZRED ZA PRIRODNE ZNANOSTI 

 
organiziraju i pozivaju Vas na Znanstveni skup u povodu obilježavanja 

 

150. GODIŠNJICE ROðENJA  
PROF. DR. SC. SREĆKA BOŠNJAKOVIĆA 

 
u utorak, 24. studenoga 2015. s početkom u 10 sati 

u velikoj sjedničkoj dvorani palače HAZU, Trg N. Š. Zrinskog 11 u Zagrebu  

 
PROGRAM SKUPA 

   10.00         Pozdravna riječ:  

                      Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Radno predsjedništvo 

                        Akademik Andrej Dujella, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU 

                        Akademik Ivan Gušić, tajnik Razreda za prirodne znanosti HAZU   

                      Akademik Željko Kućan, član Organizacijskog odbora Znanstvenog skupa                                       

10.15-10.30 Dr. sc. Branko Bošnjaković : Životni put i prerana smrt Srećka Bošnjakovića 

     10.30-10.45   Akademik Vitomir Šunjić (HAZU): Bošnjakovićev studij, usavršavanje i doktorska disertacija iz 

organske kemije   

     10.45-11.00  Prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar / Vanja Flegar, prof. (Zavod za povijest i filozofiju 

znanosti HAZU): Srećko Bošnjaković i utemeljenje prvog privatnog Javnog kemijsko-analitičkog 

zavoda u Hrvatskoj 

11.00-11.30 STANKA 

11.30-11.45  Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): 

Bošnjakovićev rad na analizama hrvatskih vina, voda i ljekovitih voda 

  11.45-12.00  Akademik Igor Anić (HAZU): Bošnjakovićev nastavni i istraživački rad na Šumarskoj akademiji u 

Zagrebu 

      12.00-12.15  Prof. dr. sc. Stella Fatović Ferenčić / dr. sc. Martin Kuhar (Zavod za povijest i filozofiju znanosti 

HAZU): Srećko Bošnjaković u kontekstu početaka forenzične medicine u Hrvatskoj 

      12.15-12.30  Mr. ðurñica Bojanić (Hrvatski sportski muzej): Bošnjakovićeve sportske aktivnosti i djelatnost u 

„Hrvatskom sokolu“ 

12.30-12.45  Kratka rasprava 

DOMJENAK 
 
 
 



 
SREĆKO BOŠNJAKOVIĆ 

 (Mali Gradec, 20. svibnja 1865. – Zagreb, 9. listopada 1907.) 
 
 

Srećko Bošnjaković na svojem je kratkom 

životnom putu uspio ostaviti dubok trag u 

hrvatskoj znanstvenoj, gospodarsko-

poduzetničkoj i sportskoj sredini kraja 19. 

stoljeća. Odigrao je važnu ulogu u istraživanju i 

primjeni kemije na području vinarstva, 

mineralnih voda, liječništva i ljekarništva, 

forenzike i šumarstva. Iz tih područja objavio je 

više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i 

inozemnim časopisima. Bio je utemeljitelj prvoga i jedinog privatnog „Javnog 

kemičko-analitičkog zavoda“, koji je 1897. otkupila hrvatska Vlada i 

preimenovala ga u „Kraljevski zemaljski hrvatsko-slavonski kemičko-analitički 

zavod“, pa taj Zavod postaje središnja znanstvena institucija za promicanje 

hrvatske poljoprivrede i šumarstva. Od 1898. Bošnjaković je profesor na 

Šumarskoj akademiji, kasnije Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Usto, razvio je časnu i korisnu društvenu djelatnost. Bio je sudbeni kemik 

Kraljevskih sudbenih stolova, tajnik stalnog Zemaljskog povjerenstva za 

istraživanje vina i gradski zastupnik. Istaknuo se i na području hrvatskog 

sporta kao pionir biciklizma i skijanja. Otac je poznatog 

meñunarodnodjelatnog termodinamičara Frana Bošnjakovića, dopisnog člana 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1940., 1992.). 

 


