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2. Međunarodni znanstveni skup: Istarsko gospodarstvo jučer i sutra
OTVORENJE SKUPA JE U ČETVRTAK, 24. STUDENOGA
2. međunarodni znanstveni skup: Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, predstavili su na tiskovnoj
konferenciji u Pazinu predsjednica organizacijskog i programskog odbora dr. sc. Alida Perkov te
dekan Politehnike Pula – Visoko tehničko-poslovne škole mr. sc. Davor Mišković te ravnateljica
Gradske knjižnice i čitaonice Pula gospođa Nela Načinović, te su upoznali prisutne sa
trodnevnim programom Skupa.
Skup započinje u četvrtak: 24.11.2016. tzv. „nultim danom “ i to otvaranjem izložbe u
Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.
Četvrtak: 24.11.2016. Tzv. „nulti dan“ Skupa započinje otvaranje izložbe u Gradskoj knjižnici i
čitaonici Pula, prigodnim pretprogramom.
Drugi dio izložbe održati će se 24. studenoga u prostorijama Politehnike s početkom u 19
sati pod nazivom „ Tri stoljeća Pule kroz tri kućna broja“ .
Povijesni dio Izložbe potpisuje autor Andrej Bader. Gospodarsko-tehničku sadašnjost
21.stoljeća organiziraju zaposlenici Politehnike na čelu s Kristijanom Matasom i u suradnji s
autorom Diegom Martinčićem u dijelu Industrija 360°. Tehnologijom virtualne stvarnosti , a
u suradnji sa gospodarskim subjektima , široj će se javnosti prikazati industrijska okruženja u
Istri koja su inače dostupna samo pojedincima.
Drugi, znanstveni dio skupa, čini razmatranje gospodarske problematike Istre, te predmetne
zemljopisne, znanstvene, stručne i vremenske poveznice . Na temu istarske prošlosti ali i
suvremenog razvoja pristiglo je pedesetak priopćenja iz Austrije, Hrvatske, Italije, Poljske i
Slovenije. Multidisciplinarni znanstveni pristup povezuje različite znanstvene profile i
znanstvena područja nudeći dijalog o gospodarskoj povezanosti Istre i njenih zemljopisnih
susjeda, simbiotički promišljajući o isprepletenosti ekonomije sa svim porama društva. Tako su
se i ove godine znanstvena promišljanja polarizirala oko sljedećih tema:

Ekonomika i društvo - politika, crkva, pravo
Ekonomike proizvodnih djelatnosti jučer i sutra
Ekonomike uslužnih djelatnosti jučer i sutra
Integracije, institucijska podrška, gospodarska infrastruktura
Lokalni i regionalni razvoj jučer i sutra
Poveznica gospodarstva s obrazovanjem, znanošću i kulturom.
Uvjereni smo da će temeljem izuzetnog interesa znanstvenika, ovaj skup doživjeti i naredna
izdanja.
Svečano otvaranje skupa slijedi u petak 25. studenog u 9,30 sati u Državnom arhivu u Pazinu.
Nakon pozdravnih govora povodom 160. obljetnice djelovanja Uljanik d.d. uslijedit će uvodno
predavanje člana Uprave Uljanika gosp. Marinka Brgića na temu: ULJANIK 160 godina
gradnje brodova.
U 11 sati u programu Skupa je razgled prigodnih mapa i maketa brodova pod nazivom Uljanik
160 godina, koju će predstaviti predstavnice Uljanika.
Nakon pauze u 13,00 sati kreće radni dio Skupa.
Narednog dana, u subotu 26. studenog nastavljamo se s radom skupa na Ekonomskom fakultetu
Sveučilišta u Puli gdje će biti i završna riječ konferencije.
Skup će se održati u organizaciji Državnog arhiva u Pazinu te suorganizaciji: Sveučilišta Juraj
Dobrile u Puli i Sveučilište Ca Foscari iz Venecije.
Pokrovitelji Skupa su predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović župan
Istarske županije gospodin Valter Flego.
Za našu ustanovu kulturni i znanstveni projekt broji 20-ak partnera: ugledne znanstvene i
kulturne ustanove i udruge koje su uključene u program posredstvom referata.
Financijski podupiratelji su: Ministarstvo kulture, Istarska županija, Uljanik d.d., Grad Pula, Grad
Pazin, Turistička zajednica Istarske županije, Studentski centar Pula.
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