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SVEČANA SJEDNICA U POVODU 135. OBLJETNICE HRVATSKOG INŽENJERSKOG SAVEZA
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HIS – izravni baštinik
bogate tradicije

HIS slavi 135 godina postojanja i osnivanja Kluba inžinirah i
arhitektah, prve inženjerske udruge u jugoistočnoj Europi koja je
osnovana 1878. i preteča je svih hrvatskih inženjerskih udruga

U velikoj kongresnoj dvorani Ine u Šubićevoj ulici u Zagrebu održana je 11. prosinca 2013. svečana sjednica Hrvatskog
inženjerskog saveza (HIS-a) u povodu
135. obljetnice djelovanja. Pokrovitelj
je svečane sjednice bio prof. dr. sc. Ivo
Josipović, predsjednik Republike Hrvatske.
Skupu su se pozdravnim govorima i čestitkama obratili mnogi uzvanici i gosti,
a uvodnu je riječ održala predsjednica
HIS-a prof. dr. sc. Vjera Krstelj. U govoru je ukratko prikazana povijest HIS-a,
a ujedno je izneseno kako su potpisani
sporazumi s Hrvatskom akademijom
tehničkih znanosti (HATZ-om). Potpisani su sporazumi o znanstveno-stručnoj
suradnji sa Savezom inženjera i arhitekata Izraela (Association of Engineers
and Architects in Israel – AEAI) i Savezom znanstvenih i inženjerskih udruga
(Union Scientific and Engineering Associations - USEA) iz Ukrajine. Na svečanoj su sjednici dodijeljene nagrade i priznanja kao i potvrde o članstvu u HIS-u.
Skup je završio zajedničkim ugodnim
druženjem.
HIS slavi 135 godina postojanja, zapravo obilježava obljetnicu osnivanja Kluba
inžinirah i arhitektah, prve inženjerske
udruge u jugoistočnoj Europi, koji je
osnovan 2. ožujka 1878. u Zagrebu. To
je bio preteča svih sadašnjih inženjerskih udruga u Hrvatskoj, a HIS je njegov
izravni sljednik. Osnivanje se tehničke
udruge dogodilo istodobno s osnivanjem stožernih ustanova hrvatskoga
kulturnog identiteta, poput Sveučilišta
u Zagrebu (1874.) i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1861.). Tada
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se Europa snažno gospodarski razvija pa jača i potreba za stručnim, dobro
obrazovanim tehničkim stručnjacima.
Pripreme za osnutak prve hrvatske inženjerske udruge započele su 1875.,
a potom se dugo vremena njezina osnovna aktivnost odvijala u strukovnim i
višedisciplinarnim društvima.
HIS okuplja praktički sve inženjerske
udruge u Hrvatskoj, zapravo 30 članica
različitih inženjerskih struka s ukupno
20.000 inženjera. Ujedno je čvrsto povezan s Europskom federacijom nacionalnih inženjerskih udruga (Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs – FEANI) koja ima
više od 4 milijuna europskih inženjera.
Sjedište mu je u neorenesansnoj Vraniczanyjevoj palači u središtu Zagreba.
Hrvatska je članica Europske unije, a inženjeri koji su završili studi-

je na hrvatskim visokim učilištima
dodjelom inženjerske iskaznice (EU
Engineering Card) dio su inženjera
Europske unije kojima je olakšana
mobilnost i zapošljavanje u skladu
s Europskom direktivom. HIS izdaje
iskaznice temeljem zahtjeva i provjere postignute naobrazbe u skladu
s uvjetima koji su dogovoreni unutar
EU o međusobnom priznavanju inženjerske profesije. Suvremeno društvo
inače od inženjera mnogo očekuje, a
oni su dobili prigodu da svoje probleme i mogućnosti mogu razmotriti u
europskim i globalnim dimenzijama.
Osim toga, iznimno je važno da tehničko obrazovanje bude međusobno
usporedivo jer im se tako pruža mogućnost da svoje sposobnosti ponude na globalnom tržištu.
Inženjeri smatraju da je beznačajan
njihov utjecaj na ključne društvene odluke pa stoga priželjkuju poboljšanje
cjelokupnog sustava tehničkog obrazovanja jer se samo tako može omogućiti budućim inženjerima da osiguraju odgovarajuću i zasluženu ulogu i
utjecaj.

Govor predsjednice HIS-a, prof. dr. sc. Vjere Krstelj
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