
 
Odluka od dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske 
zajednice tehničke kulture za 2016. godinu 

 
 

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO 
 
ZLATA MEDAK, nastavnica tehničke kulture, nagrađuje se za iznimna postignuća u 
skoro četiri desetljeća djelovanja u području tehničke kulture, a osobito uspješno u 
odgoju i obrazovanju djece i mladih, te razvitku udruga tehničke kulture.  
Rezultate rada ostvarila je radom u osnovnim školama (od 1974. do 2002.), 
vođenjem udruga i zajednica tehničke kulture (predsjednica Fotokluba Bjelovar i 
Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara (od 2002. do danas), te kroz izrazito 
plodonosan rad u programima Hrvatskog fotosaveza kao voditeljica programa za 
djecu i mlade, odnosno, kao dopredsjednica Hrvatskog fotosaveza (od 1997. do 
danas). 
 
Tijekom 40-godišnjeg kontinuiranog rada i djelovanja na području tehničke kulture, u 
redovnoj nastavi, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, u udrugama, zajednici 
tehničke kulture i nacionalnom savezu, Zlata Medak je ostvarila iznimne rezultate na 
unapređenju tehničkog opismenjavanja djece i mladeži, promociji i popularizaciji 
tehničke kulture. No, njezin se neprocjenjiv doprinos može mjeriti još važnijim, a to 
je stalno djelovanje da djeca i mladi usvoje i primjene tehničke vještine i znanja u 
svakodnevnom životu, da unaprijede socijalne kompetencije, samopoštovanje i 
samopouzdanje, toleranciju i uvažavanje drugih, razvijaju sposobnosti kritičkog 
mišljenja i kreativnih sposobnosti, pozitivan odnos spram vlastite kulture, razvoj 
svijesti o potrebi očuvanja prirode i zaštiti okoliša, te vrednovanje i očuvanje vlastitog 
povijesnog i kulturnog nasljeđa i nacionalnog identiteta.  
 
Zlata Medak spada u red pionira i inovatora u fotografskom radu s najmlađima i 
osobama s posebnim potrebama. Posebice se ističe višegodišnja suradnja s dječjim 
vrtićima u Bjelovaru te realizacija programa za osobe s posebnim potrebama kojima 
se omogućuje usvajanje novih znanja i kreativnih vještina, potiče svijest o njihovim 
mogućnostima, jača samopouzdanje, strpljivost, komunikativnost, zajedničko 
sudjelovanje i odgovornost.  
 
Jedan je od poticatelja izrade i glavni kreator projekata izbornih nastavnih programa 
za V. - VIII. razred osnovne škole iz predmeta tehničke kulture koji se odnose na 
fotografsku djelatnost, a koji je Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske 
prihvatilo i Hrvatskom fotosavezu odobrilo njegovo izvođenje.  
Priprema edukacijski materijal za rad s djecom i mladima, potiče ih i skrbi o 
predstavljanju njihovih radova. Mentorica je mnogobrojnim mladim autorima koji su 
ostvarili izuzetno uspješne rezultate na različitim natjecanjima u Republici Hrvatskoj i 
dobitnicima međunarodnih nagrada i priznanja, od kojih je dvanaestero bilo uvršteno 
u nacionalnu kolekciju mladih autora za izložbu „Međunarodni fotografski doživljaj 
baštine“ koja se svake godine priređuje u pedesetak zemalja svijeta.  

  



 
 
Četrdesetogodišnji plodan rad Zlate Medak, kao učiteljice tehničke kulture, 
organizatora izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti, voditelja izuzetno velikog broja 
raznovrsnih programa za djecu i mlade u udrugama, te poticajan rad u osnivanju i 
djelovanju udruga građana koje osobito skrbe o radu i napretku mladih, svrstavaju je 
u red rijetkih i posebnih pregalaca u području razvoja tehničke kulture i civilnog 
društva.  
 
Za svoj rad dobila je niz javnih priznanja, no njezini se uspjesi, ponajprije, mogu 
mjeriti izravnim ocjenama stručne javnosti te mišljenjima izravnih sudionika 
programa i njihovih roditelja, obitelji, koji su njezin doprinos odgoju i obrazovanju 
mladih i popularizaciji tehničke kulture ocijenili najvišim ocjenama i mahom dubokom 
zahvalnošću, ističući njezin entuzijazam, stručnost, pravednost, toplinu i ljudskost. 
 


