
Hrvatski inženjerski savez tekstilaca u suorganizaciji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom 

Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskom gospodarskom komorom organizira tradicionalno znanstveno-

stručno savjetovanje TEKSTILNE DANE ZAGREB 2012. 

Tekstilni dani Zagreb 2012 održat će se 30.11.2012. u našoj krovnoj udruzi Hrvatskom 

inženjerskom savezu, Berislavićeva 6, s temom: Inovativnost i prilagodljivost tehnologija i 

proizvoda u revitalizaciji tekstilne i odjevne industrije. 

Okupljanjem inženjera, stručnjaka i gospodarstvenika tekstilne i odjevne struke iz industrije, 

fakulteta, strukovnih škola, ispitnih kuća, gospodarskih komora i svih koji su povezani s 

tekstilom i odjećom, razmjenom njihovih iskustava i prezentiranjem inovacija želi se doći do 

boljih poslovnih uspjeha koji će osigurati održivi razvoj tekstilne i odjevne industrije. 

U predavanjima će se predstaviti inovacije znanstvenika s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te će 

se govoriti o putu primjene inovacija u gospodarstvu. Tajnica Udruženja tekstilne i odjevne 

industrije HGK, dat će svoj doprinos uspješnosti savjetovanja izlaganjem o ocjeni stanja i 

budućnosti  tekstilnih grana u RH na ovom skupu. Svrha je povećati konkurentnost ovih grana 

industrije, te su predavanja i rasprave sudionika usmjerene ka odgovoru na pitanje  kako otvoriti 

nova radna mjesta i povećati izvoz hrvatske  tekstilne i odjevne industrije. 

Ovo će savjetovanje biti prigoda da se široj publici predstave neke od upješnih tvrtki iz područja 

tekstilne industrije, koje postoje i samozatajno rade i kontinuirano ulažu u nove tehnologije. 

Predavanja će biti objavljena u znanstveno-stručnom časopisu Tekstil, što će doprinijeti da se 

sadržaj izlaganja, razmišljanja i inovacije iznesene na savjetovanju predstave široj publici iz 

sektora gospodarstva, tj. čitateljima u našoj zemlji i svijetu. 

 

Vjerujemo da ćete nas podržati, te da ćemo zajednički uspjeti u održavanju kontinuiteta ovih 

tradicionalnih savjetovanja i okupljanja tekstilaca, sa ciljem jačanja struke. 

 

 

Predsjednik HIST-a 

Vinko Barišić, dipl.ing. 

Predsjednik Organizacijskog odbora  

Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, dipl.ing. 
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