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Hrvatska udruga za boje – HUBO (Croatian Colour Society CroCoS), osnovana je 27. lipnja 2013. Ideja 

osnivanja Udruge došla je iz redova akademske zajednice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog 

fakulteta, te je zamišljena kao platforma za ostvarivanje suradnje, razmjenu znanja i informacija te 

poticanje rada i istraživanja unutar znanstvenih, stručnih i umjetničkih područja koja podrazumijevaju boju 

kao jedan od ključnih aspekata djelatnosti. Potporu osnivanju Udruge pružila je i Hrvatska udruga bivših 

studenata i prijatelja Tekstilno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu AMCA TTF. Udruga je, 

zalaganjem prve predsjednice Udruge, prof. emerit. Ane Marije Grancarić, u listopadu 2016. godine 

primljena u članstvo Međunarodnog udruženja za boje AIC (International Colour Association - 

http://www.aic-colour.org). 

 

Ciljevi udruge su, između ostalih, stjecanje i širenje znanja te promicanje rada na razmjeni ideja u domeni 

boje, na područjima struke, znanosti, umjetnosti, dizajna i industrije te suradnja s međunarodnim 

organizacijama  kao što su; AIC (The International Association of Colour), CIE (The International 

Commission on Illumination), SDC (Society of Dyers and Colorists) te ISO (The International Organization 

for Standardization), u pitanjima vezanim za područje boje. Djelatnost Udruge sadržana je u učinkovitoj 

suradnji s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim organizacijama, te drugim 

tijelima i organizacijama koje se bave pitanjima boje, u radu na znanstvenim projektima i istraživanjima iz 

područja boje i srodnim područjima ili čija djelatnost u bilo kojem dijelu zadire u pitanja problematike boje. 

 

Jedna od istaknutijih aktivnosti Udruge je i obilježavanje Međunarodnog dana boje, 21. dana u mjesecu 

ožujku, od godine svog osnutka do danas. U sklopu programa obilježavanja Međunarodnog dana boje 

Udruga organizira, uz izložbeni dio događanja, i znanstveno – stručni simpozij na kojem okuplja 

renomirane domaće i inozemne sudionike iz znanstvenih, stručnih i umjetničkih područja, a kojima je 

poveznica tematika boje. Time značajno doprinosi jačanju razvoja akademske zajednice, širenju sv ijesti o 

važnosti, kompleksnosti i sveprisutnosti boje te popularizaciji znanosti kao i povezivanju znanosti i 

tehničkih područja s kreativnim djelatnostima, umjetničkim područjima i dizajnom.   
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Osnivačka skupština Hrvatske udruge za boje 

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 27. lipnja 2013. 

 

Zadaće Hrvatske udruge za boje je, također i izdavanje stručnih, znanstvenih i informativnih publikacija, 

pružanje informacija nastavnom osoblju školskih i visokoškolskih institucija, na temelju individualnih 

iskustava iz znanstveno istraživačkog rada, umjetničkog rada i industrijske prakse, razmjenjivanje 

strukovnih iskustava među članovima Udruge te aktivno djelovanje na području približavanja znanstvenih 

dostignuća i umjetničkih ostvarenja članova Udruge javnosti. Organiziranje znanstveno – stručnih, 

sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima i institucijama te sudjelovanje ili podupiranje 

specijaliziranih domaćih ili međunarodnih skupova, simpozija, konferencija, koje su tematski u skladu s 

ciljevima i djelatnošću Udruge. 
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