57. natjecanje mladih tehničara i 3. smotra mladih poduzetnika

Tehnička kultura – nužna
sastavnica obrazovanja mladih i
razvoja gospodarstva

57

U Biltenu 56. natjecanja mladih
tehničara, za 2014. godinu, naveo
sam da se „već dugi niz godina
obraćam prigodnim riječima – tekstom“ u povodu natjecanja mladih
tehničara Republike Hrvatske. Bilo
je to, zapravo, po 24-ti put.
Naveo sam da je teško pronaći
„nove riječi i izraze“, a da bih rekao
nešto novo. No, ponovit ću još
jednom, po 25. put, da nikada kao
danas, u stoljeću tehnike i tehnologije, nitko se, u općem odgoju i
zadovoljavanju mladih, ne približava više od nas u tehničkoj kulturi u
svim njenim sastavnicama – rastućem i iznimnom interesu velikog
broja mladih novim i praktičnim
znanjima i vještinama, upoznavanju i ovladavanju novih tehnologija,
tehnika – osnova proizvodnje i gospodarstva svake zemlje i naroda.
Konstatirati je da su upravo naša
natjecanja i smotre u svih proteklih 57 godina postojanja usmjerile
mnoge mlade ljude prema velikoj
paleti inženjerskih zanimanja, a
time su postali i bili nositelji tehnološkog i gospodarskog razvoja
zemlje.
Naša natjecanja i smotre podrazumijevaju i pokazivanje kreativnosti,
inovativnosti, sposobnosti organiziranja, planiranja i poduzetnosti.
Uočio sam, kao i mnogi naši uvaženi gosti i uglednici, na ovim
natjecanjima i smotrama da naši
uče(s)nici pokazuju visoku razinu
praktične primjene znanja, a što je
nemjerljiva i nezamjenjiva odlika
suvremenog obrazovanja, kako
pojedinaca tako i društva u cjelini.
Dakle, tehnička kultura/njene sa-
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stavnice, nužan su uvjet obrazovanja mladih, uvjet života i rada ljudi,
posebice gospodarstva, a time i
čitava društva.
I još jednom: nikada kao danas,
narodi koji tehničku kulturu prihvaćaju kao društveno dobro, razvijenu
tehničku kulturu, u svim njem sastavnicama, smatraju nacionalnim
blagom (resursom).
I ovdje je uloga Hrvatske zajednice
tehničke kulture i u svih njenih sastavnica nemjerljiva. Organizirajući
brojne ljetne i zimske škole, radionice, kampove, seminare i savjetovanja u suradnji s nacionalnim
savezima tehničke kulture te gradskim i županijskim zajednicama
tehničke kulture, produbljuju se
osnove zajedništva, koje u organiziranim obliku traju već 69 godina.
I na kraju mog osobnog malog jubi-

Danas je tehnička kultura
sastavni dio opće kulture i
realna kategorija suvremenog društva utemeljenog
na znanstvenom i tehnološko-gospodarskom razvoju.
Tehnička kultura bitan je dio
sveukupnosti razvitka, temelj
znanja, vještina i stavova.
Time je ona ne samo razvojni
nego i civilizacijski resurs.
Tehnička kultura nužan je
uvjet života i rada ljudi, razvoja gospodarstva a time i
čitava društva.

leja, od 25 godina čelništva navedenog organiziranog zajedništva u
Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, svima, iskreno hvala, za sva
postignuća i očuvanje (svima njima
i vama na 57. natjecanju i smotri);
posebice odajem priznanje, ogromnu zahvalu mnogim izuzetnim
pedagozima, učiteljima, profesorima, mentorima i suradnicima u
tehničkoj kulturi za sva vaša odricanja, skromnost i samozatajnost
na nemjerljivosti vaših doprinosa u
očuvanju kontinuiteta natjecanja i
smotri mladih tehničara Hrvatske u
svih proteklih 57 godina.
Zadržite ove sjajne osobine i za
budućnost. Poznajući vas, ne
sumnjam. Svima iskrena i ogromna
zahvalnost. Bila mi je iskrena čast i
ogroman ponos na sve vas u proteklih „zajedničkih, mojih i Vaših, 25
godina.
Vaš
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