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P o z i v 

 

U subotu, 13. prosinca 2014. godine, s početkom u 10 sati, u Multimedijalnoj dvorani 

Knjižnice Filozofskog fakulteta, održat će se Okrugli stol  Ljevica u suvremenoj hrvatskoj 

povijesti u povodu izlaska iz tiska knjige Antuna Vujića Hrvatska i ljevica. Prilog 

socijaldemokratskom gledištu (Zagreb 2014.).  

Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u 

europskom i svjetskom kontekstu povremeno prakticira organiziranje okruglih stolova, 

radionica i znanstvenih kolokvije kao posebne oblike izvannastavnog, kritičkog, dijaloškog 

sučeljavanja svojih doktoranada i nastavnika s akterima suvremene hrvatske povijesti, koji su 

spremni na kritičko propitivanje svog razumijevanja temeljnih problema moderne i 

suvremene hrvatske povijesti, ali i kritičko propitivanje svojih osobnih iskustava u 

sučeljavanju s tim problemima.  

Dr. sc. Antun Vujić je znanstvenik i političar, angažirani intelektualac bogatoga, 

višeslojnog životnog iskustva. Prema njegovim vlastitim iskazima u ovoj knjizi, svoja 

temeljna intelektualna i politička u osnovi on je oblikovao već kao student Filozofskog 

fakulteta 1960-ih godina. Knjigu Hrvatska i ljevica. Prilog socijaldemokratskom gledištu 

povjesničari mogu čitati i kao ogled iz l'histoire du temps présent, ali i kao socijalno 

historijski ogled iz suvremene hrvatske i europske povijesti. Dakako, nisu isključeni ni neki 

drugi mogući „ključevi“ razumijevanja.  

Zagovarajući sinkretizam „u političkom objašnjenju i djelovanju“ autor s time u vezi 

piše:  

 
„Za objašnjenje i djelovanje u političkom svijetu, malo nam je samo jedna teorija društva. Osobno, 

najčešće sam na strani one teorije koju je (privremeno) istisnula neka opozitna teorija, ako se nametne 

kao jedina ispravna. Mislim da se u političkim objašnjenjima i djelovanjima treba uzimati u obzir i 

„kritička teorija društva“ i „kritički racionalizam“, kao i u međuvremenu razvijene nove teorije 

pravednosti, komunikativne akcije, institucionalizma i neoinstitucionalizma, pa i one koje samo na 

moderniji način obnavljaju stari konvencionalizam u shvaćanju odnosa čovjeka i društva.“  

 

Raspon pitanja koje ova poticajna knjiga, jedna od rijetkih u svom žanru u Hrvatskoj 

danas, vidi kao probleme o kojima je ne samo moguće, nego i potrebno kritički raspravljati 
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vrlo je širok. Stoga je i Okrugli stol, kao što se vidi iz naziva, u tematskom smislu koncipiran 

znatno šire od tema koje sugeriraju naslov, odnosno podnaslov Vujićeve knjige.  

Rad na Okruglom stolu planiran je na slijedeći način: nakon uvodnog slova potpisnika 

ovog poziva, raspravu će otvoriti i voditi prof. dr. sc. Drago Roksandić. Uvodna izlaganja 

održat će dr. sc. Gordan Družić, prof. dr. sc. Zdravko Petak, prof. dr. sc. Slaven Ravlić i prof. 

dr. sc. Vjeran Zuppa. U tom dijelu rada Okruglog stola sudjelovat će i autor knjige dr. sc. 

Antun Vujić. Osobni pozivi upućeni su većem broju znanstvenika s različitih institucionalnih 

adresa u Zagrebu, a Okrugli stol je otvoren za javnost.   

 

 

Voditelj Poslijediplomskog doktorskog studija 

moderne i suvremene hrvatske povijesti  

u europskom i svjetskom kontekstu 

 

 

(prof. dr. sc. Mario Strecha) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antun Vujić, rođen u Dubrovniku 1945. Gimnaziju završio u Rijeci (1963), studirao, magistrirao i doktorirao iz 

filozofije znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1985. U studentskim danima aktivan u omladinskoj 

kulturi, pokrenuo i bio glavnim urednikom Omladinskog tjednika (1967.–1969), zatim direktor Centra za 

kulturne djelatnosti omladine Zagreba (1969.–1972). Kao sudionik Hrvatskog proljeća razriješen dužnosti. Od 

1974. u Jugoslavenskom leksikografskom zavodu radi na uredničkim poslovima. Politički aktivan od konca 

1980-ih. Jedan od utemeljitelja Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava (1989), predsjednik 

Socijaldemokratske stranke Hrvatske (1989); nakon ujedinjenja stranke s Socijaldemokratskom partijom (1994) 

predsjednik Savjeta SDPH. U 4 saziva saborski zastupnik (1995.–2011), ministar kulture (2000.–2003). U 

leksikografiji, autor mnogih enciklopedijskih članaka iz područja humanističkih i društvenih znanosti, kao i 

stručnih radova o leksikografiji. Pokrenuo i bio glavnim urednikom Hrvatskog leksikona (2 sveska, 1996.–1997), 

Opće i nacionalne enciklopedije u 20 knjiga (2005.–2007) te prve hrvatske on-line Proleksis enciklopedije 

(2009). Od 2012. glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Knjige: Otvorena znanost i 

otvoreno društvo (1987), Strategija kulturnog razvitka (suautor, 2002), Otvorena kultura (2003), Hrvatska i 

ljevica. Prilog socijaldemokratskom gledištu (2014). Dobio Državnu nagradu za znanost (1997). 
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