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P o z i v 

 

U subotu, 13. prosinca 2014. godine, s početkom u 15.00, u dvorani A-202 gosp. SLAVKO 

GOLDSTEIN održat će javno predavanje na temu Sjećajući se 

1941. godine, istražujući 1941. godinu. Gosp. Goldstein je autor knjige 1941. Godina koja se 

vraća (Novi liber, Zagreb 2007.), koja je nedavno prevedena u Sjedinjenim Američkim 

Državama i Španjolskoj. Govorit će o svojim osobnim motivacijama i iskustvima u vezi s 

radom na ovoj knjizi te o svojim doživljajima njezinih čitateljskih recepcija u Hrvatskoj i 

svijetu. Poslije predavanja bit će otvorena diskusija. Kolegij je ovom prilikom otvoren za 

javnost. 

 

 

 
O gostu Kolegija: Rođen je u Sarajevu 22. VIII. 1928. Odrastao je u Karlovcu. Od 1947. živi u Zagrebu. Od 

proljeća 1942. do 1945. bio je partizan, u terenskim i borbenim jedinicama NOVJ-e. Godine 1952. bio je član 

osnivačke redakcije Vjesnika u srijedu. Od tada se ne prestaje baviti novinarstvom i nakladništvom te javnim 

djelovanjem općenito. Bio je urednik kulturne rubrike Vjesnika u srijedu, urednik i komentator Radio Zagreba, 

glavni urednik izdavačkog poduzeća Stvarnost itd. Osnivač je i direktor Sveučilišne naklade Liber (1970.– 

1982.), urednik hrvatskih izdanja Cankarjeve založbe (1983.–1990.), osnivač i urednik Novog libera (1990. do 

danas). Od 1993. do 1997. bio je glavni urednik časopisa Erasmus. Od 1986. do 1990. bio je predsjednik 

Židovske općine Zagreb te predsjednik kulturnog društva „Miroslav Šalom Freiberger“. Prvi je predsjednik 

Hrvatske socijalno-liberalne stranke (1898.–1990.). Od 2001. do 2005. bio je predsjednik Savjeta Javne ustanove 

Spomen područje Jasenovac. 

Objavio je više od 600 novinskih, publicističkih i esejističkih radova te predgovora i pogovora knjigama koje je 

uređivao. Pisao je scenarije za igrane i dokumentarne filmove. Koautor je knjiga Okrug Karlovac 1941. i 

Holokaust u Zagrebu te autor knjige Prijedlog 85.  
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