IN MEMORIAM

Napustio nas je prvi glavni urednik Polimera

Početkom svibnja 2015. napustio nas je prof.
Krešimir Adamić, prvi glavni i odgovorni urednik časopisa Polimeri. Živio je i umro u Ann
Aboru (Michigan, SAD).
Prof. Krešimir Adamić rođen je u Špišić Bukovici 13. kolovoza 1938. Diplomirao je fiziku
1962. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Na tom Fakultetu je i doktorirao
1965. obranivši disertaciju pod nazivom Magnetska rezonancija škroba pod vodstvom mentora prof. Roberta Blinca.
Od 1962. do 1975. radio je na Institutu Ruđer
Bošković. Godine 1975. izabran je za izvanrednog profesora Tehnološkog fakulteta u Zagrebu,
gdje je radio do 1988. Boravio je kao stipendist
u Kanadi, Norveškoj i Sovjetskom Savezu. Tijekom 1983. i 1984. te od 1988. godine radio je u
Sjedinjenim Američkim Državama na nastavnim
i istraživačkim pozicijama na Hunter College,
Brooklyn Polytechnic Institute (sada Polytechnic Institute of NYU), Case Western Reserve,
University of Northern Colorado i, naposljetku,
u Eltron Research Inc. Objavio je brojne radove
i suautor je dviju knjiga. Niz godina bavio se,
među ostalim, istraživanjem magnetske rezonancije primjenom radiovalne spektroskopije.
Zauvijek nas je napustio 2. svibnja 2015. u Ann
Aboru (Michigan, SAD), gdje je živio posljednjih godina. Za njim tuguju ponajprije supruga
Jasenka i kći Lada, ali i mnogi s kojima je
uspješno surađivao.
U ovom spomenu na prof. K. Adamića bit će u
prvom redu govora o njemu kao prvome glavnom i odgovornom uredniku časopisa Polimeri
i vrijednom autoru na skupovima današnjeg
Društva za plastiku i gumu (DPG). A sve je
počelo našim druženjem u Nastavničkom vijeću
poslijediplomskog studija Makromolekularne
znanosti.
Bili smo približnih godina, obojica tek odnedavno doktori znanosti. Imao sam povlasticu. Bio
sam glavni tajnik tadašnjeg Društva plastičara.
Tijekom rasprava na Nastavničkom vijeću već
spomenutoga poslijediplomskog studija uvjerio
sam se u velik potencijal prof. K. Adamića. Posebno je pokazao interes za časopis koji bi trebalo izdavati Društvo. Do tog razdoblja, tekstovi s područja plastike i gume objavljivani su u
časopisu Kemija u industriji. Početkom sedamdesetih počeo je izlaziti časopis Plastika. Trajao
je relativno kratko. Plastičarska industrija tih je
godina cvjetala. I negdje 1976. dogovorili smo
se da se započne s izdavanjem časopisa. Prof.
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K. Adamić predložio je naziv Polimeri. U to
vrijeme predsjednik Društva bio je tadašnji direktor OKI-ja Zdravko Sakač. Koji je ostao zabilježen kao najbolji predsjednik u gotovo pola
stoljeća djelovanja DPG-a. Sve se poklopilo.
U Hrvatskoj su sedamdesete godine bile za područje plastike i gume vrlo plodne. Jugovinil i
Chromos kao najstariji proizvođači plastike
uspješno su se širili. OKI je uspješno ostvarivao
postavljene ciljeve. POLIKEM u Zadru postao
je drugim proizvođačem PVC-a uz Zorku u
Šapcu, a Kombinat Borovo bio je jedno od najvećih poduzeća na ovim prostorima. Sveučilište
je reagiralo 1971. na taj razvoj osnivanjem studija Makromolekularne znanosti.
Prof. K. Adamić definirao je viziju i misiju časopisa koje su se održale do danas. Znanstvenostručni časopis, namijenjen ponajprije zainteresiranima na području bivše države. Istodobno,
časopis treba pomoći u stvaranju potrebnog
nazivlja kako bi se svi zainteresirani služili istim
hrvatskim nazivima za strane istoznačnice. To
je bio vrlo važan cilj. Tijekom priprema za izdavanje časopisa stvorili smo, primjerice, danas
općeprihvaćen naziv staklište. Do tada su se
upotrebljavali razni nazivi za engleski naziv
glass transition temperature (nj. Glasumwandlungstemperatur), a najbliži je bio temperatura staklastog prijelaza.
Prvi broj časopisa Polimeri objavljen je 1. listopada 1980. U izdavanju svakog broja časopisa sudjeluje više osoba. Treba spomenuti tri
imena: zamjenik dr. sc. Ivan Šmit, vrsna lektorica Z. Šemper i kao dizajner djelovao je, danas
akademik Đ. Seder. No ipak je to bilo djelo
njegova prvoga glavnog urednika. Datum izlaska iz tiska izabran je tako da se obilježi održavanje međunarodne konferencije o izobrazbi
polimerijskih prerađivača, prvoga međunarodnog skupa u organizaciji DPG-a. Od tekstova
koji su objavljeni treba navesti da se započelo
objavljivati Rječnik polimerijskog inženjerstva:
englesko-njemački hrvatski ili srpski (I. Čatić
i A. Kostial-Štambuk), koji je prerastao tijekom
godina u Trorječnik polimerstva: hrvatsko-englesko-njemački (njegova je najnovija inačica
dostupna od 2015. na mrežnoj stranici časopisa). Već 1981. počelo se pratiti časopis u najvažnijoj bazi podataka s područja plastike i
gume, nekada RAPRA, danas Polymer Library
Database. Sve brojniji zadatci na radnome
mjestu i promišljanje kako dalje razvijati karijeru potaknuli su prof. K. Adamića da se zahva-
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li na dužnosti glavnoga i odgovornog urednika
1983. godine.
Prof. K. Adamić utemeljitelj je nastave Fizike
polimera. Taj je kolegij počeo predavati uz veliko odobravanje i priznanje polaznika. Tadašnje
je Društvo plastičara i gumaraca kao prvo u
Europi započelo 1979. održavati tečajeve pod
krilaticom Jedna tema, jedan autor, jedan dan
(u pravilu šest nastavnih sati). Tečajevi su bili
popraćeni odgovarajućim tekstovima, tada jedinstvenima na ovim prostorima. Prva serija
tečajeva održana je 1979. godine u Čakovcu.
Prva tri autora bili su akademik Dragutin Fleš,
prof. K. Adamić i autor ovog teksta.
Tečaj Fizika polimera u organizaciji DPG-a
ponovljen je višekratno. Jednom, mislim 1982.,
bilo je oko 70 polaznika! Kao jedan od autora,
prof. K. Adamić sudjelovao je u jednom savjetovanju za plastičarske obrtnike. Poslije predavanja izjavio je: Nikada nisam predavao s većom tremom, kako to znanje prenijeti ljudima
koji su potpuno drugačijega pristupa području.
Povijest polimerstva, pritom se misli pretežno
na plastiku i gumu, relativno je kratka. Još su
živi neki svjedoci njezina početka. Među pojedincima koji su joj na akademskoj, istraživačkoj
i publicističkoj razini uspješno pridonijeli, prof.
K. Adamiću pripada istaknuto mjesto. Zato ga
je Društvo za plastiku i gumu 1985. izabralo za
zaslužnog člana.
Svi koji su poznavali prof. K. Adamića s dubokom su tugom primili vijest o njegovu trajnom
odlasku. Svi ćemo ga zadržati u sjećanju kao
izrazito snažnu osobnost. A obitelji izražavamo
našu iskrenu sućut.
Igor ČATIĆ
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