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Poštovane / poštovani, 

U nastojanju da povećaju razmjenu znanstvenih i

zemljama, Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i 

Hrvatsko društvo za mehaniku (HDM) povremeno organiziraju javna predavanja eminentnih svjetskih 

znanstvenika s ciljem upoznavanja najnovijih dostignuća i trendova razvoja na području brodogradnje 

i pomorstva, zrakoplovstva, strojarstva i građevinarstva.

 

 

u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 

Strossmayerov trg 14, 

Northwestern University

 

održat će predavanje pod naslovom:

Unified Nano

Quasibrittle and Brittle Structures

Molimo da o ovom predavanju obavijestite i svoje kolege s obzirom da će ono biti preglednog 

karaktera i zanimljivo za širi krug stručnjaka.

 

Predsjednik Znanstvenog vijeća za pomorstvo

 

 Akademik Ivo Senjanović

  CROATIAN ACADEMY

  OF SCIENCES AND ARTS

, Hrvatska  -  www.hazu.hr   -  Tel.: (01) 489 51 11  -  Telefax:

Znanstveno vijeće za pomorstvo 

i 

Hrvatsko društvo za mehaniku 

 Zagreb, 04

 

U nastojanju da povećaju razmjenu znanstvenih i tehnoloških informacija s najrazvijenijim 

zemljama, Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i 

Hrvatsko društvo za mehaniku (HDM) povremeno organiziraju javna predavanja eminentnih svjetskih 

navanja najnovijih dostignuća i trendova razvoja na području brodogradnje 

i pomorstva, zrakoplovstva, strojarstva i građevinarstva. 

PP OO ZZ II VV  

u petak, 14. rujna 2012. u 11 sati  

u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,  

Strossmayerov trg 14, Zagreb (Zgrada do palače HAZU) 

 

Prof. Zdeněk P. Bažant 

Northwestern University, Evanston, IL, USA 

održat će predavanje pod naslovom: 

Unified Nano-Mechanics Based Probabilistic Theory of

Quasibrittle and Brittle Structures  

ovom predavanju obavijestite i svoje kolege s obzirom da će ono biti preglednog 

karaktera i zanimljivo za širi krug stručnjaka. 

Predsjednik Znanstvenog vijeća za pomorstvo Predsjednik Hrvatskog društva za mehaniku

Akademik Ivo Senjanović Prof. dr. s

CROATIAN ACADEMY 

OF SCIENCES AND ARTS 

lefax: (01) 481 99 79 

04. rujna 2012. 

tehnoloških informacija s najrazvijenijim 

zemljama, Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i 

Hrvatsko društvo za mehaniku (HDM) povremeno organiziraju javna predavanja eminentnih svjetskih 

navanja najnovijih dostignuća i trendova razvoja na području brodogradnje 

Mechanics Based Probabilistic Theory of 

ovom predavanju obavijestite i svoje kolege s obzirom da će ono biti preglednog 

Predsjednik Hrvatskog društva za mehaniku 

Prof. dr. sc. Zdravko Virag 


