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Broj: 451-46/11.2016. 
Zagreb, 30. studenoga 2016. 

ZAPISNIK 

149. sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta za filozofiju održane  
30. studenoga 2016. s početkom u 11:00 sati. 

 
 

 Prisutni:  dr. sc. Erna Banić-Pajnić, znanstvena savjetnica; dr. sc. Damir Barbarić, znanstveni 
savjetnik;  dr. sc. Luka Boršić, znanstveni suradnik; dr. sc. Filip Grgić, znanstveni savjetnik; 
znanstveni savjetnik; dr. sc. dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik; Srećko Kovač, znanstveni 
savjetnik; dr. sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik; dr. sc. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik;  
dr. sc. Davor Pećnjak, znanstveni savjetnik; Ivan Restović , asistent, dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, znanstvena suradnica; dr. sc. Dario Škarica, znanstveni savjetnik; dr. sc. Marie-Élise 
Zovko, znanstvena savjetnica. 

Ispričali se: dr. sc. Zdravko Radman, znanstveni savjetnik; dr. sc. Jure Zovko, znanstveni 
savjetnik; dr. sc. Petar Šegedin, znanstveni suradnik. 

Zapisničar: Milena Marinić Čuljak 

Predsjednik ZV-a konstatira da je od 17 članova ZV-a prisutno 14. Predsjednik ZV-a utvrđuje 
postojanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka. 

Predložen je sljedeći Dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Ovjera zapisnika 148. sjednice Znanstvenog vijeća održane 2. studenoga 2016. 
2. Obavijesti ravnatelja 
3. Prijedlog ravnatelja Instituta za izdavanjem pregleda povijesti hrvatske filozofije 
4. Izvješće sa sjednice Odbora za obilježavanje 50. obljetnice Instituta  
5. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta 

znanstvenog suradnika (na neodređeno vrijeme) 
6. Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na jedno znanstveno radno mjesto 

znanstvenog suradnika (na određeno vrijeme) 
7. Izbor urednika Godišnjaka za filozofiju  
8. Razno. 

 

Predloženi Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
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Ad. 1. Ovjera zapisnika 148. sjednice Znanstvenog vijeća  održane 2. studenoga  2016.  

Zapisnik  148. sjednice održane 2. studenoga 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

Ad. 2. Obavijesti ravnatelja 

- Institut je 4. 11. 2016. uputio molbu MZO za davanje suglasnosti za popunu trenutno 
ispražnjenog radnog mjesta radi odlaska dr. sc. Pave Barišića na državnu dužnost 
ministra u MZO. Iz Ministarstva su nas 22. 11. 2016. obavijestili da nije potrebna 
suglasnost za raspisivanje natječaja za to radno mjesto. 

- 17. 10. 2016. poslana je molba na MZO za izdavanje suglasnosti za dva radna mjesta 
znanstvenog suradnika na novim formularima. MZO nam je 22. 11. 2016. poslalo 
suglasnost za raspisivanje natječaja za dva radna mjesta znanstvenog suradnika. 

- U skladu s Odlukom Znanstvenog vijeća, 4. 11. 2016. upućeni su dopisi na MZO i  
Sveučilište u Zadru. Tražili smo njihovo očitovanje u vezi s prijelazom dr. sc. Jure Zovka 
iz Instituta za filozofiju na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru. 

- Iz Ministarstva je stiglo očitovanje 21. 11. 2016. kojim se dr. sc. Juru Zovka upućuje da 
se obrati Sveučilištu u Zadru jer se pravno gledano ne radi o prijelazu nego o promjeni iz 
nepunog radnog vremena u puno radno vrijeme s obzirom da je dr. sc. jure Zovko bio 
zaposlen u Institutu za filozofiju na 70 % radnog vremena, a na Filozofskom fakultetu u 
Zadru na 30 % radnog vremena. Jure Zovko. Također MZO je obavijestilo Institut da u 
slučaju te promjene Institutu za filozofiju ostaje upražnjeno radno mjesto s koeficijentom 
znanstvenog savjetnika (trajno zvanje), umanjenim za 30% . 

- 7. 11. 2016. upućen je Prigovor MZO  u vezi s nedodjeljivanje potpore za naš znanstveni 
skup. Nismo niti na jednom popisu na temelju kojeg bi MZO financirao filozofski skup u 
organizaciji Instituta za filozofiju. Iz popisa dodijeljenih sredstava može se vidjeti da je 
većina institucija u polju filozofije ostala uskraćena za financijsku potporu MZO. Većinu 
sredstava je dobilo Hrvatsko filozofsko društvo. Kao i prethodnih godina, na ovu odluku 
smo se žalili, ali nismo dobili odgovor. 

- 17. 11. 2016. ravnatelj je donio Odluku o razrješenju i imenovanju novog službenika za 
pristup informacijama. Umjesto dosadašnjeg, Sanje Berger-Tilić, imenovan je dr. sc. 
Davor Pećnjak. 

- 18. 11. 2016. uručena je odluka o prekidu radnog odnosa dr. sc. Ivanu Kordiću. 

- 23. 11. 2016. raspisan natječaj za popunu znanstvenih radnih mjesta znanstvenog 
suradnika i to, dva radna mjesta na neodređeno radno vrijeme i jedno radno mjesto na 
određeno vrijeme. Natječaj je raspisan na web stranici Instituta, u 24Sata i u Narodnim 
novinama. 
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- 25. 11. 2016. s Annom Kocsis potpisan je Aneks Ugovora o radu. Naime, MZO je u 
međuvremenu donio odluku da se takvi slučajevi rješavaju potpisivanjem aneksa 
Ugovoru o radu tako da će Anna Kocsis od 1. 1. 2017. biti zaposlena na još dvije godine 
na mjestu asistenta. 

Ad. 3 Prijedlog ravnatelja Instituta za izdavanjem pregleda povijesti hrvatske 
filozofije 

Ravnatelj je obrazložio svoj prijedlog za objavljivanje publikacije Instituta koja bi 
predstavljala pregled povijesti hrvatske filozofije. Napomenuo je da se radi o krupnom 
izdavačkom pothvatu i da se on nalazi u okviru njegovog ravnateljskog programa. U 
Hrvatskoj dosad nitko nije započeo s takvim pothvatom. Ravnatelj predlaže osnivanje 
uredničkog odbora koji bi redovito izvještavao ZV o učinjenim koracima na pripremi i 
izradi publikacije.  

Predsjednik Znanstvenog vijeća otvara diskusiju o ovom prijedlogu. 

Dr. sc. Boršić smatra da bi  nakon objavljivanja na hrvatskom jeziku, ovu publikaciju 
trebalo objaviti i na stranom jeziku. Napominje da je dr. sc. J. Zovko imao sličan projekt 
koji je obuhvaćao samo humanizam i renesansu. Pretpostavlja da ima dosta materijala 
koji bi se mogao iskoristiti u priređivanju ovakvog djela. 

Dr. sc. Pećnjak se slaže s prijedlogom da se djelo objavi i na hrvatskom i na engleskom. 

Dr. sc. M. E. Zovko predlaže angažiranje autora iz inozemstva i prevođenja djela na ? 

Ravnatelj predlaže da uredništvo bude to tijelo koje će angažirati određeni broj autora. 
Smatra da bi djelo svakako prvo trebalo biti objavljeno na hrvatskom, a potom pristupiti 
objavljivanju na engleskom jeziku. 

Dr. sc. Barbarić ističe da mu se ovaj prijedlog dopada, samim tim što takva ideja proizlazi 
iz programa Instituta više desetljeća unatrag. Ukazuje na moguće probleme s obzirom da 
je to izuzetno zahtjevan posao. Zbog toga  je jako važno da se odmah na početku postave 
što solidniji temelji. Smatra da bi najbolji put bio da oni koji imaju inicijativu prirede što 
obuhvatniji koncept za ZV, a zatim da se o tome raspravi na ZV, modificira i korigira. 
Također,  treba razmisliti o izboru urednika tj. inicijalne grupe koja bi započela s radom 
na ovom pothvatu. 

Ravnatelj smatra da bi upravo skupina urednika trebala napraviti tj. osmisliti koncept na 
kojem bi onda radili odabrani autori . Dakle, tu inicijalnu skupinu bi sačinjavali urednici 
same publikacije. Članovi uredništva ne bi bili  samo formalno urednici, nego bi upravo 
oni osmislili koncepciju o kojoj bi se prije realizacije  raspravilo na Znanstvenom vijeću.  
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Dr. sc. Pećnjak zaključuje da bi u prvom koraku ZV trebalo odrediti tko bi bili urednici, a 
zatim nastaviti s daljnjim koracima. 

Dr. sc. Barbarić smatra da bi formalno gledano, urednici trebali biti izabrani nakon 
dogovorenog koncepta tj. da ZV bude redovito informirano ali nakon kvalitetne 
koncepcije. 

Ravnatelj ističe da nije bitno kome je povjeren mandat za osmišljavanje koncepcije nego 
da oni koji budu izabrani redovito izvještavaju ZV o učinjenom do konkretne realizacije. 

Dr. sc. Pećnjak predlaže da se već sad izaberu članovi te inicijalne radne skupine i poziva 
prisutne da daju svoje prijedloge. 

Ravnatelj kaže da treba razmisliti o tome da i znanstvenici  koji su u mirovini budu 
uključeni u ovaj koncept. Radna skupina bi do sljedeće sjednice trebala kontaktirati te 
znanstvenike i zamoliti ih za sudjelovanje u ovom poslu. 

Dr. sc. Banić-Pajnić izražava žaljenje što je troje ljudi ( dr. sc. Metesi, dr. sc. Martinović, 
dr. sc. Ćurko) koji su se bavili takvom tematikom stjecajem okolnosti otišlo s Instituta. 
Također ističe da se radi o jako  složenom poslu, a zatim predlaže kao članove radne 
skupine dr. sc.  Boršića i dr. sc.  Skuhala Karasman.  

Dr. sc. Pećnjak daje na glasanje prijedlog da u radnu  skupinu  za izradu koncepta 
povijesti hrvatske filozofije budu izabrani: 

dr. sc. Erna Banić-Pajnić, dr. sc. Luka Boršić, dr. sc. Filip Grgić, dr. sc. Stipe Kutleša i 
dr. sc. Ivana  Skuhala Karasman. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Ad. 4 Izvješće sa sjednice Odbora za obilježavanje 50. obljetnice Instituta 

Dr. sc.  Skuhala Karasman podnosi izvješće sa sjednice Povjerenstva za organizaciju 
proslave 50. godišnjice postojanja Instituta za filozofiju, održane 4. studenoga 2016. u 
12'00 sati. Sažeto je iznijela hodogram aktivnosti. 

 
U Institutu za filozofiju će se od 26. do 28. lipnja 2017. godine održati simpozij Uloga 
filozofije u suvremenom društvu. Jedna sekcija simpozija bit će posvećena povijesti 
Instituta. Rok za prijavu je ponedjeljak 1. prosinca 2016. godine. Organizacijski odbor: 
Erna Banić-Pajnić, Luka Boršić, Filip Grgić, Davor Pećnjak, Ivana Skuhala Karasman, 
Jure Zovko.  

1. Tekstovi za Monografiju trebaju se predati do 1. ožujka 2017. godine. Monografija će 
sadržavati sljedeće dijelove: Faktografija; Povijest (Ivica Martinović); Projekti (Stipe 
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Kutleša); Misija, vizija, budućnost (Filip Grgić). Urednici: Erna Banić-Pajnić, Luka 
Boršić, Filip Grgić, Davor Pećnjak, Ivana Skuhala Karasman, Jure Zovko. 

2. Tijekom cijele 2017. godine organizirat će se predavanja. 
3. U ožujku 2017. godine organizirat će se Dani otvorenih vrata na koji će biti pozvani 

učenici zagrebačkih gimnazija. 
4. Organizirat će se izložba fotografija zaposlenika Instituta za filozofiju. 
5. Organizirat će se kraći koncert klasične glazbe. 
6. Raspisat će se natječaj za dodjelu nagrade za najbolji studenski rad iz filozofije za 

školsku godinu 2016/2017.  

 

Otvorena je rasprava. Dr. sc. Barbarić iznosi opasku spram publikacije koja bi imala 
između 5 i 50 urednika. Smatra da bi trebalo biti manji broj urednika.  

Ravnatelj smatra da se na naslovnici monografije ne moraju  navoditi imena svih  autora. 

Dr. sc. Skuhala Karasman apelira da ukoliko netko ima fotografije iz Instituta u zadnjih 
50 godina,  da ih donese.  

Dr. sc. Skuhala Karasman poziva i one koji se bave fotografijom da mogu izložiti svoje 
radove. Na upit dr. sc. Pećnjaka, dr. sc. Skuhala Karasmana odgovara da je moguće 
produljiti rok za prijavu i da se odgovarajući materijali mogu predložiti i donijeti i 
kasnije. 

Dr. sc. Barbarić kaže daje pokušao od kolegice Reberski skupiti neke fotografije, ali nije 
upio jer ih kolegica nema. 

Završena je rasprava o ovoj točki Dnevnog reda. 

Ad. 5 Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna 
mjesta znanstvenog suradnika (na neodređeno vrijeme) 

- Ravnatelj obavještava ZV da smo dobili suglasnost za popunjavanje dva znanstvena 
radna mjesta znanstvenog suradnika (na neodređeno vrijeme). Upozorio je na neke 
statutarne odredbe pri izboru pristupnika za radna mjesta. Naime, institucija sama 
odlučuje kako će provoditi izbor pristupnika za radna mjesta. Naš Statut između ostaloga 
propisuje da se imenuje tročlano povjerenstvo koje ne mora imati predsjednika. 
Povjerenstvo je zapravo radno tijelo ZV. Može raditi po metodologiji za koju procijeni da 
najbolje odgovara u pojedinom natječaju. Pritom ,naravno moraju biti osigurani zakonski 
uvjeti, bez neprimjerenih zahtjeva prema pristupnicima. Znanstveno vijeće odlučuje o 
izvješću povjerenstva. Cijelom tom postupku izbora na radno mjesto treba pristupiti vrlo 
ozbiljno jer se radi o zapošljavanju na neodređeno vrijeme. Povjerenstvo ne mora imati 
vanjske članove. Predlaže da sva tri člana budu iz Instituta.  
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- Također ističe da Znanstveno vijeće treba utvrditi što učiniti u situaciji kada npr. jedan 
član ima izdvojeno mišljenje. Što učiniti  ako jedan član ne želi potpisani izvješće? U tom 
slučaju ZV odlučuje ili odbacuje izvještaj povjerenstva. 

- Što se tiče sukoba interesa svaki član povjerenstva može biti u određenom sukobu 
interesa, ali to je zanemarivo. Ozbiljniji je sukob interesa kada član povjerenstva neke 
pristupnike osobno poznaje, a neke ne. Lijek protiv toga bio bi ozbiljan pristup i nadzor 
Znanstvenog vijeća u radu povjerenstva. Ravnatelj je zamolio članove ZV da njega ne 
predlažu za člana povjerenstva za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta 
djelomično  zbog mogućnosti da bude u sukobu interesa. 

Dr. sc. Barbarić ističe da mu je jako drago što je ravnatelj pobrojao sve bitne momente u 
ovom ozbiljnom i odgovornom poslu, jer rad same institucije u značajnoj mjeri može ovisiti 
o tome. pritom se referirao na dva segmenta: 

Prvi  segment  tiče se vanjskog člana i smatra da ima više argumenta koji idu u prilog 
prijedlogu da se u povjerenstvo ne uključuje vanjski član. Podržava prijedlog da se Kod 
primanja  zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i  znanstveno radno mjesto  u 
povjerenstvo ne bira vanjski član jer smatra da djelatnici institucije znaju i nastoje izabrati 
osobu koja bi najbolje odgovarala potrebama institucije. Osim toga, smatra i da je pitanje 
digniteta našeg Instituta da u ovom slučaju postupi onako kako postupaju i druge institucije. 

Drugi segment  tiče se pitanja što napraviti u slučaju da jedan član povjerenstva ima 
drugačije mišljenje od preostala dva.  Dr. sc. Barbarić je kazao da ne smatra da je potrebno 
da svi maju isto mišljenje. U tom slučaju Znanstveno vijeće treba čuti argumentaciju člana 
koji ima izdvojeno mišljenje i na temelju toga donijeti odluku. 

Ravnatelj, govoreći u prilog prijedlogu da se u povjerenstvo ne bira vanjski član čita čl. 40 
stavak 3 Zakona i naglašava da nije samo problem u eventualnom prolongiranju samog 
postupka izbora. Na fakultetima se istovremeno obavlja izbor u znanstveno zvanje i izbor na 
radno mjesto, a instituti drukčije funkcioniraju i zbog toga bi bilo bolje da svi članovi 
povjerenstva budu iz Instituta. 

Dr. sc. Barbarić još jednom naglašava da nam  biranje  članove povjerenstva iz Instituta 
omogućava da sačuvamo svijest o dignitetu institucije i istovremeno demonstriramo tu 
svijest. 

Dr. sc. Boršić je kazao da on nije toliko protiv biranja vanjskog člana u povjerenstvo s 
obzirom da Znanstveno vijeće bira pristupnika za radno mjesto a povjerenstvo samo 
predlaže. Smatra da netko izvan institucije možda ima drukčiji pogled na rad same institucije 
i situaciju može objektivnije sagledati, gledajući iz druge perspektive.  



7 
 

Dr. sc. Barbarić replicira da on ne vidi opravdanje većina institucija ne bira vanjske članove 
povjerenstava, a da mi biramo. Smatra da je Institut za filozofiju institucija koja u polju 
filozofije ima veći kredibilitet, a i samu filozofsku produkciju od većine drugih institucija iz 
polja filozofije. Ljudi iz institucije najbolje znaju koje su zadaće pred samom institucijom. 

Ravnatelj nastavlja  raspravu s opaskom da bi trebalo izabrati dva povjerenstva na ovoj 
sjednici jer se natječaji razlikuju. Navodi da se u Natječaju za određena radna mjesta 
propisuju minimalni uvjeti za pristupnike, a da samo povjerenstvo može propisati i druge 
uvjete pristupnicima u samom postupku izbora. 

Dr. sc. Kutleša također ističe da se radi ozbiljnim stvarima i da u tome treba sudjelovati 
institucija bez vanjskih članova. Smatra i da ravnatelj potencijalno nije u ništa većem sukobu 
interesa  u odnosu na ostale moguće članove povjerenstva. Zbog toga smatra da bi i ravnatelj 
trebao preuzeti odgovornost i da bi čak bilo poželjno da bude u sastavu povjerenstva.  
Također smatra da bi svi članovi povjerenstva trebali biti iz instituta. 

I dr. sc. Kovač se referira na problem vanjskog člana . Smatra da bez obzira što se svatko  
može informirati o radu Instituta preko weba, ipak nemaju odgovarajuću razinu uvida u to što 
je pravi interes Instituta 

Rasprava o 4. točki dnevnog reda je završena. 

Predsjednik Znanstvenoga vijeća poziva članove ZV da  predlažu članove povjerenstva za 
izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika ( na neodređeno 
vrijeme).  

Predloženi su dr. sc. Tvrtko Jolić, dr. sc. Srećko Kovač, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman i dr. 
sc. Davor Pećnjak. S obzirom da je predloženo više od tri člana povjerenstva, pristupilo se 
tajnom glasanju. 

Formuliran je glasački listić koji glasi: 

ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA IZBOR PRISTUPNIKA NA DVA 
ZNANSTVENA RADNA MJESTA ZNANSTVENOG SURADNIKA NA NEODREĐENO 
VRIJEME  BIRAM: 

(molimo zaokružiti tri člana) 

1. TVRTKO JOLIĆ 

2. SREĆKO KOVAČ 

3. DAVOR PEĆNJAK 

4. IVANA SKUHALA KARASMAN 

Tiskano je 14 glasačkih listića. 
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Izabrano je povjerenstvo za brojanje glasova u sastavu: dr. sc. Luka Boršić, Ivan Restović i 
dr. sc. Dario Škarica. Po završenom glasanju, povjerenstvo je pobrojalo glasove i obavijestilo 
Znanstveno vijeće o rezultatima glasanja.  

Dr. sc. Tvrtko Jolić dobio je 13 glasova. Dr. sc. Srećko Kovač dobio je 6 glasova. dr. sc. 
Davor Pećnjak dobio je 13 glasova. Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman dobila je 10 glasova.  

Prema rezultatima glasanja u povjerenstvo za izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta 
znanstvenog suradnika (na neodređeno vrijeme) Znanstveno vijeće predlaže tri člana: 

 
dr. sc. Tvrtko Jolić 
dr. sc. Davor Pećnjak 
dr. sc. Ivana Skuhala Karasman 
 

Ad. 6 Imenovanje povjerenstva za izbor pristupnika na jedno znanstveno radno mjesto 
znanstvenog suradnika (na određeno vrijeme) 
 
ravnatelj ukazuje na činjenicu da je Izbor na ovo radno mjesto  specifičan s obzirom da se radi o 
izboru na određeno vrijeme kao i  zamjeni dr. sc. Barišića na radnom mjestu znanstvenog 
suradnika. Naime dr. sc. je bio zaposlen u Institutu kao znanstveni savjetnik sa 70%  radnog 
vremena, a  od listopada 2016. godine obnaša dužnost ministra znanosti i obrazovanja.  S 
obzirom na te okolnosti, čim se dr. sc. Barišić vrati s dužnosti ministra na svoje radno mjesto u 
institutu , raskida se ugovor s pristupnikom s kojim je sklopljen ugovor o radu na određeno 
vrijeme. Ravnatelj napominje da se pristupnici mogu javiti na oba tj. sva tri radna mjesta za koja 
je raspisan natječaj 30. studenoga 2016.  
dr. sc. M. E. Zovko predlaže da sastav povjerenstva čine isti članovi kao i u povjerenstvu za 
izbor pristupnika na dva znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika (na neodređeno 
vrijeme). 
 
Predsjednik Znanstvenog vijeća daje na glasanje prijedlog da se u povjerenstvo za izbor 
pristupnika na jedno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika (na određeno vrijeme) do 
povratka dr. sc. Pave Barišića izaberu: 
 
Dr. sc. Banić-Pajnić 
Dr. sc. Davor Pećnjak 
Dr. sc. M. E. Zovko 
 
Predsjednik Znanstvenoga vijeća konstatira da se uz dva suzdržana glasa, većinom glasova 
prihvaća prijedlog . 
 
Ad. 7 Izbor urednika Godišnjaka za filozofiju 
 
Zbog isteka mandata prethodnog uredništva Godišnjaka za filozofiju, Znanstveno vijeće treba 
izabrati novo uredništvo za naredna dva sveska Godišnjaka. Trebalo bi imenovati urednika i 
uredništvo. 
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Dr. sc. Tvrtko Jolić predlaže da zbog  posebnosti poslova u obavljanju ove funkcije kao i 
operativnosti bude izabran samo jedan urednik, tj. da se ne bira uredništvo.  
 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman predlaže dr. sc. Kožnjaka na mjestu urednika Godišnjaka za 
filozofiju.  
Predsjednik Znanstvenog vijeća stavlja prijedlog na glasanje. Konstatira se da je prijedlog 
jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 8 Razno 
 
Dr. sc. Ivana Skuhala Karasman podsjeća i poziva sve prisutne na simpozij Instituta za filozofiju 
Filozofkinje u Hrvatskoj, koji će se održati od 7- 9. prosinca 2016. godine. 
 
Predsjednik Znanstvenog vijeća obavještava da za sljedeću sjednicu treba podnijeti izvješće o 
radu za asistente. 
 
Sljedeća sjednica Znanstvenog vijeća najavljena je za 19. prosinca 2016. prije sjednice Upravnog 
vijeća. nakon ovih dviju sjednica organizirat će se prigodan domjenak u povodu predstojećih 
blagdana. 
Dr. sc. M.-É. Zovko obavještava prisutne da Platonovo društvo organizira javna predavanja i 
kolokvije pa ukoliko netko želi, može se prijaviti. Također napominje da Platonovo društvo 
ponedjeljkom na 6. katu Instituta za filozofiju organizira čitanje filozofskih tekstova. Trenutno se 
čitaju Spinozini tekstovi pa  poziva sve da im se pridruže. Platonovo društvo poziva 
zainteresirane za suradnju na izradi i organizaciji radionica i seminara. 
 
Sjednica je dovršena u 13,00 sati. 
 
Zapisničar       Predsjednik Znanstvenog vijeća 
 
 
Milena Marinić Čuljak     dr. sc. Davor Pećnjak 

 
 

 

 

 

  

 

 


