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Međunarodni dan boja u svijetu se obilježava od 2008. godine. Na prijedlog Portugalskog Udruženja za 

rasvjetu, Međunarodno udruženje za boje AIC (International Colour Association) usvaja ideju i određuje 

proljetni ekvinocij, 21. ožujka, kao Međunarodni dan boja. Na dan proljetnog ekvinocija dan i noć jednako traju 

što se simbolično odnosi na komplementarnu prirodu svjetlosti i tame, ali i same boje. Sukladno 

interdisciplinarnosti boja i njenom značaju u čovjekovom svakodnevnom privatnom i profesionalnom životu, 

diljem svijeta, a poglavito u članicama udruženja AIC, ovaj dan se obilježava kroz brojne aktivnosti.  

Dosadašnja predsjednica AIC, gospođa Berit Bergström (Swedish Colour Centre Foundation), u izjavi za Dan 

boja 2013. podsjeća na: „Nerazdvojivost svjetla i boje te na snažan utjecaj boje na čovjeka. Zahvaljujući vidu, 

boja daje smisao našem postojanju, znakovitu ulogu ima i u našem okruženju, pokazatelj je različitih kultura i 

određuje njihov identitet“ 

Predviđene aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana boja su umjetničke izložbe, arhitektonske prezentacije, 

dizajnerske izložbe, modni performansi, sastanci, debate, stručna i znanstvena događanja, radionice s temom 

boje i svjetla za djecu i odrasle, natjecanja iz dizajna boje i svjetla, diseminacija o aktivnostima obilježavanja 

Međunarodnog dana boja na internetskim stranicama i dr.  

 

Upravo s ciljem isticanja sveprisutnosti boje, ne samo u čovjekovom svakodnevnom životu već i u svim 

područjima ljudskog profesionalnog djelovanja, Hrvatska udruga za boje, HUBO (Croatian Colour Society, 

CroCoS) u suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno – tehnološkim fakultetom tradicionalno, već 

četiri godine za redom, obilježava Međunarodni dan boje prigodnim programom u Tehničkom muzeju „Nikola 

Tesla“, koji svojom interdisciplinarnom strukturom ističe ulogu boje u svakodnevnom životu te u znanosti, 

umjetnosti i dizajnu.  

Prva manifestacija obilježavanja Međunarodnog dana boja održana je 21. ožujka 2014. godine. U sklopu 

jednodnevnog događanja održan je znanstveno - stručni simpozij „Boja i svjetlo“. S istim ciljevima, održane su i 

manifestacije obilježavanja Međunarodnog dana boja, 2015., 2016. i 2017. godine s temama „Boja u okruženju“ 

2015. godine, „Boja u znanosti i umjetnosti“ 2016. godine te „Od bijelog do obojenog“ 2017. godine.   

 

Malo koje područje je sjecište tolikih znanosti i profesija kao što su boje. Stoga se kroz predavanja znanstveno – 

stručnog Simpozija, kao sastavnog dijela manifestacije obilježavanja Međunarodnog dana boja, obuhvaća široki 

spektar područja i tematika povezanih s bojom.  



Paralelno uz znanstveno – stručne simpozije, svake godine u sklopu manifestacije obilježavanja Međunarodnog 

dana boja, organizira se interdisciplinarno izložbeno događanje s interaktivnim radionicama, prezentacijama i 

multimedijalnim prikazima. Ideja je pokazati na konkretnim primjerima kolika je širina i sveobuhvatnost boje kao 

sjecišta i poveznice ne samo različitih znanstvenih područja, već znanosti općenito s umjetnošću i dizajnom.  

 

Sada već tradicionalno, i ove godine 21. ožujka Hrvatska udruga za boje, HUBO (Croatian Colour Society, 

CroCoS) u suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno – tehnološkim fakultetom, Grafičkim 

fakultetom i Arhitektonskim fakultetom, po četvrti puta obilježava Međunarodni dan boja MDB 2018 

(International Colour Day). Prigodni cjelodnevni program, pod nazivom „Boja u suvremenosti“, održat će se u 

Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“. Program obuhvaća znanstveno – stručni simpozij, izložbu tematski 

posvećenu boji te radionice za djecu i odrasle.  
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