
Izložba «Hrvatski izumitelji kroz povijest» u Crikvenici 
 

  
 
 
Izložbu «Hrvatski izumitelji kroz povijest» Zavod je 
izvorno koncipirao povodom obilježavanja 110. 
godišnjice zakona o patentu u Hrvatskoj u srpnju 
2005. godine, kao podsjetnik na bogatu izumiteljsku 
tradiciju i tradiciju patentne zaštite u Hrvatskoj.  
 
 
 

 
 
Sadržaj izložbe osmišljen je kao presjek kroz bogatu 
hrvatsku izumiteljsku baštinu i prikazuje 
reprezentativni izbor pojedinaca iz velike skupine 
vizionara-izumitelja koji pripadaju toj baštini - bilo 
svojim rođenjem ili svojim djelovanjem u Hrvatskoj. 
Na ostvarenju izložbe, surađivalo je i nekoliko 
hrvatskih muzejskih institucija. 
 
 
 

Postav u Crikvenici osmi je postav ove izložbe koja je 
zbog velikog interesa javnosti obišla više gradova u 
Hrvatskoj.  Nakon originalnog postava u Hrvatskom 
državnom arhivu te postava u okviru izložbe inovacija 
ARCA u Zagrebu 2005. godine, izložba je gostovala, 
u suradnji s Muzejom Hvarske baštine, u Hvaru  
2006. godine, u Gradskom muzeju Nova Gradiška i u 
Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu 
2007. godine, te na Sjevernojadranskom sajmu i u 
Znanstveno tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci 
2009. godine. 

 
 
 
 
Organizaciju postava izložbe «Hrvatski izumitelji kroz 
povijest» u Crikvenici  potaknuo je Centar za 
inovacije i transfer tehnologije-Rijeka, a izložba se 
može razgledati od 01. do 16. veljače 2010. u atriju 
hotela International u Crikvenici.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pozivamo sve zainteresirane da posjete izložbu i 
upoznaju se sa životom i djelom nekih od 
najzanimljivijih hrvatskih izumitelja. 
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