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Prijedlog programa rada Instituta za filozofiju 

u razdoblju od 2012. do 2016. godine 

Osnovno polazište ovog Prijedloga jest moje uvjerenje da je Institut za filozofiju 

suočen s ozbiljnim problemima te da bi nastavak njegova funkcioniranja na 

dosadašnji način mogao ozbiljno ugroziti njegov daljnji opstanak kao 

znanstvenoistraživačke i , po mogućnosti, nastavne ustanove. 

Mogu se identificirati tri osnovne skupine problema. Na prvom su mjestu 

sistemski problemi, koji se odnose na položaj Instituta u domaćem i međunarodnom 

znanstvenom okruženju, njegovu misiju i viziju, izostanak međunarodne suradnje, 

način financiranja i kadrovsku strukturu zaposlenih znanstvenika. Nadalje, tu su 

problemi koji se tiču organizacije znanstvenoistraživačkog rada u Institutu, koji se u 

prvom redu, ali ne isključivo, odnose na činjenicu da Institut ne funkcionira kao 

jedinstvena znanstvenoistraživačka ustanova, nego kao agregat u njemu zaposlenih 

znanstvenika i njihovih individualnih projekata. Naposljetku, Institut ima i ozbiljne 

probleme sa svojim materijalnim resursima, prvenstveno knjižnicom i neracionalno 

organiziranim prostorom. 

Uvjeren sam da u svojstvu ravnatelja, a u suradnji s Upravnim i Znanstvenim 

vijećem Instituta, mogu znatno pridonijeti rješavanju tih problema. Smatram da 

njihovo rješavanje ne samo da bi zajamčilo opstanak Instituta nego i dovelo do 

njegove postupne transformacije u međunarodno relevantnu znanstvenu ustanovu 

koja blisko surađuje sa srodnim znanstvenim ustanovama u inozemstvu, sudjeluje u 

obavljanju nastavne djelatnosti u području filozofije na međunarodnoj razini te u 

kojoj se provode istraživanja koja se po svojoj vrsnoći mogu mjeriti kriterijima koji 

vrijede u najrazvijenijim zemljama. To bi ujedno trebali biti osnovni strateški ciljevi 

Instituta u sljedećem četverogodišnjem razdoblju (o njima više dolje, 1.3). 

1. Sistemski problemi 

1.1. Položaj Instituta u domaćem i međunarodnom znanstvenom okruženju 

U svijetu su veoma rijetke ustanove iz područja filozofije koje su po svojem položaju 

u sustavu znanosti i visokog obrazovanja slične našem Institutu. Točnije govoreći, 
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malobrojne su filozofske ustanove koje nisu dijelovi sveučilišta, obavljaju isključivo 

znanstvenu a ne i nastavnu djelatnost te su sastavljene isključivo od stalno zaposlenih 

djelatnika. Takvo ustrojavanje znanstvenoistraživačke djelatnosti u području 

filozofije, kao i drugih humanističkih disciplina, bilo je specifično za zemlje 

socijalističkoga društveno-političkog poretka, tako da u nekima od tih zemalja i danas 

možemo naići na slične ustanove. To su npr. Filozofski inštitut 

Znanstvenoraziskovalnoga centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti u 

Ljubljani, Istraživački institut za filozofiju Madžarske Akademije znanosti u 

Budimpešti, Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu (koji, doduše, jest dio 

sveučilišta) itd. 
Više je razloga zbog kojih naš Institut ne može zadržati položaj koji je dosad 

imao. 
Prije svega, status Instituta kao isključivo znanstvenoistraživačke a ne i 

nastavne ustanove odudara od uobičajenog načina organiziranja 

znanstvenoistraživačkog rada u području filozofije u najrazvijenijim zemljama. 

Naime, ako izuzmemo one ustanove koje u svom nazivu imaju riječ "institut" ali su 

zapravo sveučilišni odjeli, instituti za filozofiju (i humanističke znanosti općenito) u 

svijetu posve su drukčije organizirani od našeg Instituta. Stalno zaposleni u njima su 

manjina, a većinu znanstvenog osoblja čine istraživači koji na dotičnoj ustanovi 

izvode specifične, vremenski ograničene projekte, te koji po dovršetku tih projekata 

odlaze na druge ustanove. Takva vrsta mobilnosti, bilo domaće bilo međunarodne, na 

našem Institutu ne postoji. Ukratko, ustanove u koje bi se naš Institut mogao i trebao 

ugledati, s kojima bi se mogao uspoređivati s kojima bi trebao uspostavljati 

suradnju (npr. Institut des sciences humaines et sociales pri CNRS, posebice njegov 

odjel Philosophie, histoire de la pensće, sciences des textes, thćorie et histoire des 

litteratures et des arts; The Warburg Institute u Londonu; Institut za filozofiju 

Katoličkog sveučilišta u Leuvenu, posebice njegov Centar De Wulf-Mansion za 

antičku, srednjovjekovnu i renesansnu filozofiju; Institute for Advanced Studies in the 

Humanities na Sveučilištu Edinburgh; Archć: Philosophical Research Centre for 

Logic, Language, Metaphysics and Epistemology na Sveučilištu St. Andrews; 

Institute of Philosophy u Londonu itd.) ustrojene su sasvim drukčije. Ta činjenica 

znatno otežava uključivanje Instituta u međunarodnu filozofsku zajednicu. 

Nadalje, može se očekivati da će promjene u hrvatskom sustavu znanosti i 

visokog obrazovanja ići u smjeru uldjučivanja barem dijela znanstvenih instituta u 
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sveučilišta. No već i postojeći Zakon o znanstvenoj djelatnosti predviđa suradnju 

znanstvenih instituta s visokim učilištima u izvođenju studij skih programa (č1. 27), a i 

naš Statut navodi nastavnu djelatnost kao jednu od djelatnosti koje se mogu obavljati 

u Institutu (čl. 10). Pored toga, Završno izvješće povjerenstva koje je provelo 

tematsko vrednovanje Instituta u ime Agencije za znanost i visoko obrazovanje na 

više mjesta jasno sugerira potrebu za povezivanjem istraživanja i nastave. 

Naposljetku, očito je da većina članova Znanstvenog vijeća Instituta smatra da Institut 

treba sudjelovati u doktorskoj nastavi filozofije. 

Naravno, problemi koji proizlaze iz neodgovarajućeg statusa Instituta u 

odnosu na uobičajen način organizacije znanstvenoistraživačkog rada u području 

filozofije najvećim dijelom nisu rezultat subjektivnih slabosti Instituta, nego 

objektivnih okolnosti. Ograničeni smo postojećim zakonskim okvirima, tj. 

znanstvenom politikom u Republici Hrvatskoj, za koju se ne može kazati da je 

usklađena s europskim i svjetskim standardima. No očito je da će se znanstvena 

legislativa mijenjati te da će, prvenstveno zbog činjenice da će Hrvatska uskoro 

postati članicom EU, morati doći do znatnih promjena u načinu organizacije 

znanstvenoistraživačkog rada u našoj zemlji. Institut te promjene mora dočekati 

spreman te odmah početi primjenj ivati europske standarde u svome poslovanju. 

Uloga ravnatelja u tome je velika, no ona mora biti u potpunosti koordinirana 

sa Znanstvenim i Upravnim vijećem. U svojstvu ravnatelja ću u suradnji sa 

Znanstvenim vijećem učiniti dvije stvari. Prvo, nastojat ću što aktivnije sudjelovati u 

raspravama prilikom donošenja novog zakona o znanstvenoj djelatnosti (ili promjena 

postojećeg) te poticati Znanstveno vijeće na iznošenje zajedničkih prijedloga. Drugo, 

predložit ću osnivanje tijela koje će biti zaduženo za izradu strategije uključivanja 

Instituta u nastavu (više o tome usp. dolje, 1.2 i 4). 

Završno izvješće povjerenstva koje je provelo tematsko vrednovanje Instituta 

sugerira mogućnost osnivanja konzorcija instituta humanističkih znanosti. To bi 

možda bila dobrodošla mjera, ali uključivanje Instituta u takav konzorcij zapravo ne 

bi u bitnome unaprijedilo njegov status u odnosu na uobičajeni način organiziranja 

znanstvenoistraživačkog rada u području filozofije. To bi bila u osnovi samo 

administrativna mjera. Ipak, nema nikakva razloga da je Institut ne podrži, posebice 

ako bi takav konzorcij, kako se sugerira u Završnom izvjeku, olakšao pronalaženje 

inozemnih partnera te suradnju s europskim konzorcijima iz područja humanističkih 
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znanosti. Uz to, ona je sigumo dobrodošla ako bi dovela do jačanja 

interdisciplinamosti u izvođenju znanstvenoistraživačkog rada u Institutu. 

1.2. Misija 

U Završnom izvješću povjerenstva koje je provelo tematsko vrednovanje Instituta 

kaže se da u našoj samoanalizi "navedena misija ne pokriva u potpunosti stvarnu 

aktivnost znanstvenika koja je primamo usmjerena prema međunarodnoj, a ne 

nacionalnoj filozofiji. Izjava o misiji formulirana je birolcratski i nedostaje joj vizija" 

(str. 1) te se da institut ima problema u definiranju svoje misije. Navedeno 

težište nije u skladu sa sveobuhvatnošću njihova rada i ambicijama zaposlenika" (str. 

6). Isto tako, u Završnom izvješću Stručnog povjerenstva za tematsko vrednovanje 

instituta iz područja humanističkih manosti kaže se: "[M]isija Instituta za filozofiju 

napisana je jednostavnim jezikom, nedostaje joj mašte i vizije i uopće ne obuhvaća 

stvamu aktivnost znanstvenika" (str. 1). S tim se ocjenama u načelu slažem. Institutu 

nedostaje jasno formulirana misija i vizija. Iako je pitanje misije i vizije u velikoj 

mjeri u nadležnosti Znanstvenog vijeća (koje prema čl. 38 Statuta "utvrđuje i provodi 

znanstvenu politiku Instituta" te "raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim 

pitanjima"), važnu ulogu u njihovu formuliranju igra i ravnatelj, koji "predlaže 

program rada i razvoja Instituta" (čl. 31). 

Po mojem mišljenju, dvije su neupitne sastavnice naše osnovne misije: 

provođenje međunarodno relevantnih znanstvenih istraživanja u području filozofije te 

sudjelovanje u visokom obrazovanju. Što se prve glavne sastavnice tiče, prema 

Statutu (čl. 9), znanstveno istraživanje usmjereno je na "povijest hrvatske i svjetske 

filozofije i temeljne filozofijske probleme". Stavimo na stranu pomalo nezgrapan i 

neuobičajen izraz "svjetska filozofija", to je dobra formulacija. Čest predmet rasprave 

na Institutu jest pitanje kako formulirati odnos između tih triju sastavnica — povijesti 

hrvatske filozofije, opće povijesti filozofije i temeljnih filozofskih problema — tj. o 

tome treba neku od njih istaknuti kao primamu te je naročito izdvojiti. (Nedoumice 

oko toga odražavaju se i u navedenu mišljenju Stručnog povjerenstva.) Ravnatelj, 

naravno, ne može i ne treba odlučivati o tom pitanju. On ne može određivati prioritete 

i ne smije isticati određeno područje istraživanja kao naročito važno. Ipak, iznio bih 

tri stvari koje smatram bitnima i iz kojih se može zaključiti moj opći stav. 

• Prvo, činjenica je da se u Institutu već niz desetljeća provodi sustavno i 

organizirano istraživanje povijesti hrvatske filozofije i znanosti, koje se 
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manifestira, između ostaloga, i u prikupljanju, čuvanju i izdavanju izvornih 

djela iz povijesti hrvatske filozofije. To je područje istraživanja nesumnjivo 

važno i u velikoj mjeri odredbeno za Institut te je jasno da treba biti naročito 

istaknuto, kako u dokumentima Instituta tako i u njegovoj svakodnevnoj 

djelatnosti. 

• Drugo, ravnatelj treba uvažiti činjenicu da se velik broj znanstvenika na 

Institutu — možda najveći broj — ne bavi proučavanjem povijesti hrvatske 

filozofije, nego ili općom poviješću filozofije ili određenim temeljnim 

filozofskim problemima. Smatram da osim isticanja činjenice da proučavanje 

povijesti hrvatske filozofije predstavlja našu tradicionalno središnju djelatnost, 

i u relevantnim dokumentima i u izvođenju znanstvenoistraživačkog rada 

moramo insistirati na nekim prednostima što ih Institut ima u odnosu na druge 

filozofske ustanove, u zemlji ali i u inozemstvu. Mislim prije svega na 

činjenicu da su u istraživanjima koje se provode u Institutu (a) ravnomjerno 

zastupljene sve relevantne teme istraživanja u suvremenoj filozofiji i 

filozofskoj historiografiji i (b) da su ravnomjerno zastupljene sve relevantne 

struje u suvremenoj filozofiji i filozofskoj historiografiji. Naime, obilježje 

ostalih srodnih ustanova u Hrvatskoj jest u tome što u svakoj od njih 

prevladava određeni pristup istraživanju filozofskih problema (većina njihovih 

zaposlenika — ponegdje i svi — podržava jednu filozofsku školu, pravac ili 

pokret), dok su u našem Institutu gotovo ravnomjerno zastupljeni svi pristupi 

koji karakteriziraju suvremenu filozofiju. To smatram važnom prednošću koju 

moramo isticati i koja može biti polazišna točka mnogih naših aktivnosti. 

(Primjerice, Institut bi sigurno bio najbolje mjesto za organiziranje 

znanstvenih skupova [konferencija, seminara i sl.] o odnosu između tzv. 

analitičke i tzv. kontinentalne filozofije, o odnosu povijesnog i problemskog 

pristupa filozofiji, o odnosu filozofije i znanosti [i humanističkih i prirodnih] 

itd. Širina pristupa koji se njeguju u Institutu omogućila bi osmišljavanje 

skupova koji bi tim i sličnim temama pristupali iz što raznorodnijih polazišta.) 

• Treće, problem misije zapravo je problem koji proizlazi iz rascjepkanosti 

znanstvenoistraživačkog rada u Institutu, tj. nepostojanja koordinacije i 

suradnje među projektima (usp. dolje, 2.1). Stoga smatram da se glavna uloga 

ravnatelja u ovom pogledu sastoji u razvijanju sustava koordinacije i suradnje 
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te da će istraživačka prepoznatfiivost, kao i primjerena formulacija naše 

osnovne misije, proizići same od sebe. 

Što se tiče druge glavne sastavnice, tj. sudjelovanja u nastavi, jasno je da Institut 

mora biti uključen u izvođenje doktorskog studija iz filozofije, no u ovom trenuticu 

nije jasno na koji je način to ulcljučenje moguće provesti i kako bi ono moglo 

izgledati. Smatram da minimalni uvjeti na kojima bismo trebali insistirati jesu 

sljedeći. Prvo, naše sudjelovanje u izvođenju doktorskog studija iz filozofije trebalo bi 

podrazumijevati da se u Institutu izvodi nastava iz pojedinih doktorskih kolegija. 

Drugo, ono bi trebalo podrazumijevati da se u okviru budućih znanstvenoistraživačkih 

projekata i/ili programa izrađuju doktorske disertacije, u kojima je jasno naznačeno da 

su izrađene u Institutu. Treće, koji god konkretan oblik sudjelovanje u nastavnom 

procesu poprimilo, ono mora biti internacionalizirano: mora se odvijati u suradnji s 

inozemnim ustanovama, u njemu moraju biti ulcljučene kolege iz inozemstva, nastava 

se mora držati na stranim jezicima te moramo insistirati na izradi disertacija na 

stranim jezicima. 

1.3. Vizija 
Što se tiče vizije, uloga ravnatelja tu je veća, s obzirom na to da on predlaže plan i 

program rada Instituta za četverogodišnje razdoblje, koji bi trebao sadržavati i popis 

kratkoročnih ciljeva, tj. u ovom slučaju onih koje, po njegovu mišljenju, Institut treba 

ostvariti u razdoblju do travnja 2016. godine. Mislim da bi ti ciljevi trebali biti 

sljedeći: 

• Institut mora postati međunarodno prepoznadjiva ustanova, uldjučena u 

međunarodne znanstvene projekte i/ili programe, s međunarodno relevantnim 

rezultatima; 

• Institut mora biti uključen u nastavu filozofije na doktorskoj razini te i u tom 

području ostvariti međunarodnu suradnju; 

• Institut mora reorganizirati način na koji se u njemu izvodi 

znanstvenoistraživački rad: 

o postojeća rascjepkanost znanstvenog istraživanja mora se prevladati te 

uspostaviti koordinacija i suradnja između pojedinih znanstvenih projekata 

i/ili programa; 
o mora se uspostaviti sustavan program međunarodnih znanstvenih skupova, 

institutskih seminara i kolokvija te javnih predavanja i tribina; 



Prijedlog programa rada Instituta 2012-2016. 	 7 

o mora se uspostaviti izdavačka djelatnost, s osobitim naglaskom na 

izdavanje kapitalnih djela iz povijesti hrvatske filozofije. 

• Institut mora reorganizirati svoje unutamje ustrojstvo i drukčije se koristiti 

svojim materijalnim resursima. 

• Institut se mora otvoriti javnosti. Njegovo poslovanje mora biti 

transparentnije, a rezultati znanstvenoistraživačke djelatnosti moraju biti bolje 

prezentirani javnosti putem javnih predavanja, tribina, predstavljanja knjiga, 

mrežne stranice itd. 

To su ujedno glavni ciljevi koje namjeravam ostvariti u svome mandatu. 

1.4. Međunarodna suradnja 

Daljnji ozbiljan problem, koji nije rezultat objektivnih okolnosti nego iskljuć'ivo 

subjektivnih slabosti, jest odsutnost međunarodne suradnje na razini Instituta. 

Nekolicina djelatnika (npr. dr. Damir Barbarić, dr. Marie Elise Zovko, dr. Jure Zovko 

itd.) razvila je veoma intenzivnu suradnju s pojedincima i ustanovama u inozemstvu, 

no ta je suradnja isključivo individualna se odvija neovisno o Institutu. Sam 

Institut nije ni na koji način ulchučen u međunarodne projekte i nije razvio nikakvu 

institucionaliziranu suradnju s inozemnim ustanovama. Tu situaciju treba hitno 

promijeniti. U svojstvu ravnatelja učinit ću tri stvari. 

• Konsultirat ću se s onim djelatnicima Instituta koji su razvili privatnu 

međunarodnu suradnju te zajedno s njima pokušati pronaći načine podizanja te 

suradnje na institucionalnu razinu. 

• U suradnji sa zainteresiranim djelatnicima istražit ću mogućnosti što skorijeg 

ulchučivanja Instituta u neki od projekata EU. 

• Poticat ću znanstvenike na prijavIjivanje na natječaje za dodjelu stipendije radi 

usavršavanja u inozemstvu. Osobito ću na to poticati znanstvene novalce, kako 

prije stjecanja doktorata znanosti tako i nakon njega. 

Tijekom svog mandata neprestano ću insistirati na tome da je 

internacionalizacija znanstvenoistraživačkog rada u Institutu, u svakom obliku, 

prioritet. 
(Evo jednog jednostavnog primjera načina na koji bi se mogla potalcnuti 

intemacionalizacija. Mogli bismo svake dvije godine objaviti međunarodni natječaj za 

nagradu "Franciscus Patricius" za najbolji izvomi znanstveni rad inozemnog 

znanstvenika iz područja povijesti hrvatske filozofije. [Naravno, u tekstu natječaja 
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trebali bismo precizirati što točno razumijemo pod hrvatskom filozofijom.] To bismo 

mogli popratiti nagradom od 500 [i možda od 300 za drugonagrađeni rad, 100 € za 

trećenagrađeni i sl.]. Najbolji rad [ili radove] mogli bismo tiskati u Prilozima kao 

"leading article" te autora pozvati u Zagreb da održi javno predavanje. Usput bismo 

mogli razmotriti mogućnosti suradnje između njegove ustanove i Instituta, 

mogućnosti prijavljivanja zajedničkih projekata, objavljivanja zajedničkih publikacija 

itd.) 

1.5. Financiranje 

Daljnji sistemski problem Instituta jest prevelika ovisnost o državi što se tiče prihoda. 

Institut se financira isključivo sredstvima što ih doznačuje država, tj. Ministarstvo 

znanosti. Realno je očekivati, međutim, da se takva situacija neće moći održati, i da 

će kako Institut u cijelosti tako i pojedinačni znanstvenoistraživački projekti 

financijsku potporu za svoj rad u budućnosti morati tražiti i iz drugih izvora. Za nešto 

takvo Institut trenutno nije pripremljen, tako da će i Upravno vijeće i ravnatelj u 

sljedećem razdoblju morati uložiti znatan trud kako bi se takvo stanje popravilo. 

Prema Završnom izvješću povjerenstva koje je provelo tematsko vrednovanje 

Instituta, "Wznimno je važno da uprava pruži podršku, edukaciju i informacije o tome 

kako prikupiti sredstva za projekte i primjenu njihovih rezultata, uključujući 

mobilnost, razmjenu znanja te nacionalnu i međunarodnu vidljivost. Upravo to treba 

biti prioritet uprave. Ne postoji kultura stvaranja zajedničkih međunarodnih projekata 

i pronalaženja vanj skih izvora financiranja. Uprava ne potiče niti to smatra svojom 

odgovomoku" (str. 2-3). Kao ravnatelj to ću smatrati jednom od svojih osnovnih 

odgovornosti, i u tu ću svrhu, kao što sam naveo gore, okupiti skupinu naročito 

zainteresiranih znanstvenika s Instituta te zajedno s njima pronalaziti načine dodatnog 

financiranja Instituta, prvenstveno od strane europskih projekata. Veliku pomoć 

pritom očekujem i od Upravnog vijeća. 

Dodatni izvori financiranja mogli bi se pronaći i uključivanjem Instituta u 

nastavni proces, i to ne samo u okviru doktorskog studija filozofije nego i ponudom 

raznih specijalističkih kolegija (npr. iz medicinske ili poslovne etike, političke 

filozofije, govorništva itd.) sveučilištima i veleučilištima. Iako Institut za takav 

pothvat trenutno možda nije dostatno kadrovski opremljen, moguće je uspostaviti 

suradnju s istraživačima s drugih ustanova. Osnovni bi uvjeti bili samo to da 



Prijedlog programa rada Instituta 2012-2016. 	 9 

organizator takvih kolegija bude Institut, da se oni izvode u Institutu te da su Institutu 

oni ekonomski isplativi. 

Nadalje, u Institutu bi trebalo razvijati oblik međuprojektne solidarnosti, u tom 

smislu da bi voditelji znanstvenoistraživačkih projekata trebali odvajati dio sredstava 

na projektima — ovisno o raspoloživu iznosu — za zajedničke institutske programe. 

(Uostalom, prema ugovorima o suradnji radi provedbe znanstvenih projekata što smo 

ih potpisali s Ministarstvom znanosti, do 15 % sredstava s projekata može se utrošiti u 

svrhu polcrivanja režijskih troškova.) Razvijanjem takva oblika solidarnosti moglo bi 

se, primjerice, pridonijeti obnavljanju knjižničnog fonda. 

Naposljetku, u okviru unapređivanja izdavačke djelatnosti (vidi dolje, 2.2), 

potrebno je unaprijediti sustav distribucije publikacija koje izdaje Institut. 

1.6. Kadrovska struktura 
Očito je da kadrovska struktura na Institutu nije zadovoljavajuća. (Pritom mislim na 

strukturu zaposlenih znanstvenika.) Trenutno je zaposleno 16 djelatnika na 

znanstvenom radnom mjestu (12 na radnom mjestu znanstvenog savjetnika [od čega 

čak 9 ima status znanstvenog savjetnika u trajnom zvanjul, 2 na radnom mjestu višeg 

znanstvenog suradnika te 2 na radnom mjestu znanstvenog suradnika) te 6 

znanstvenih novaka (od kojih 2 na radnom mjestu višeg asistenta). Primjetan je, 

dakle, prevelik broj zaposlenika na znanstvenom radnom mjestu u odnosu na broj 

novaka (16 : 6). Na drugim je znanstvenim institutima udio znanstvenih novaka u 

kadrovskoj strukturi znatno veći. Navodim samo nekoliko karakterističnih primjera 

(prva brojka odnosi se na znanstvenike a druga na novake): Institut za hrvatski jezik i 

jezikoslovlje 20 : 28, Institut za arheologiju 13 : 9, Institut za etnologiju i folkloristiku 

20 : 14, Staroslavenski institut 9 : 6, Institut za društvena istraživanja 15 : 17, Institut 

za fiziku 36 : 24. Isto tako, primjetan je prevelik broj zaposlenih na radnom mjestu 

znanstvenog savjetnika u odnosu na ostale zaposlenike na znanstvenim radnim 

mjestima (12 : 4). 
Očito je, dakle, da kadrovsku strukturu na Institutu treba promijeniti. S jedne 

strane, potrebno je povećati udio znanstvenih novaka u ukupnom broju zaposlenih. 

Poticat ću znanstvenike da u sva1coj prilici iskažu Ministarstvu znanosti potrebu za 

znanstvenim novacima. Prema Statutu Instituta (čl. 39), tijelo koje ocjenjuje i prati rad 

novaka jest Znanstveno vijeće. U okviru svojih ovlasti, poticat ću Znanstveno vijeće 

da preuzme važniju ulogu i u postupku odabiranja novih novalca. No treba istražiti i 
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druge mogućnosti obnavljanja kadrovske strukture. Primjerice, uključivanje u 

europske projekte pružilo bi dodatne mogućnosti uključivanja mladih znanstvenika u 

rad Instituta — mislim prvenstveno na postdoktorande — uključujući i znanstvenike iz 

inozemstva. U svojstvu ravnatelja pridržavat ću se preporuka navedenih u Europskoj 

povelji za istraživače te Kodeksu o zapošljavanju istraživača koje smo prihvatili 

lipnja 2010. te nastojati iskoristiti sve prednosti što ih Institut može imati od tih 

dokumenata. S druge strane, što se tiče prevelikog udjela znanstvenih savjetnika, on je 

rezultat niza čimbenika, uključujući i starosne strukture zaposlenika. No nesumnjivo 

je jednim dijelom i rezultat nedopustivo niskih uvjeta propisanih Pravilnikom o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u području humanističkih znanosti što ih je 

propisalo Nacionalno vijeće za znanost. Prema čl. 41 Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti, "[Ananstvena organizacija može svojim statutom propisati dodatne uvjete 

za izbor na znanstvena radna mjesta", a to su neki znanstveni instituti i učinili. Prema 

našem Statutu, Znanstveno vijeće "donosi po potrebi Pravilnik o dodatnim uvjetima 

za izbore u znanstvena zvanja" (čl. 38). Mislim da za nečim takvim postoji potreba, i 

potaknut ću Upravno i Znanstveno vijeće na razmišljanje o tome. 

2. Organizacija znanstvenoistraživačkog rada 

Prema našem Statutu, znanstvenoistraživački rad u Institutu izvodi se "a) samostalnim 

i kolaborativnim istraživanjima u okviru programa i projekata; b) u obliku kolokvija, 

predavanja i seminara; c) izdavanjem periodičkih i pojedinačnih publikacija; d) 

organiziranjem znanstvenih skupova; e) u obliku dokumentacijsko-informatičke 

djelatnosti; f) suradnjom s nastavnim i znanstvenim ustanovama u zemlji i 

inozemstvu" (čl. 22). U pogledu svakoga od ovih oblika rada Institut je zakazao te je 

suočen s ozbiljnim problemima, koje je potrebno što hitnije rješavati. Ukratko ću 

navesti glavne probleme u vezi s točkama (a)—(e) te predložiti neke načine njihova 

prevladavanja. (O točki (f) bilo je govora gore, u 1.2.) 

2.1. Programi i projekti 
Naš Institut trenutno — a tako je bilo i posljednjih desetak i više godina — funkcionira 

kao servis pojedinačnih pothvata na njemu zaposlenih znanstvenika. Projekti su 

rascjepkani i posve autonomni. U razdoblju od 2007. do danas u Institutu je izvođeno 
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se izvodi ni manje ni više nego 16 znanstvenih projekata financiranih od strane 

Ministarstva znanosti, a od trenutno 16 zaposlenika na znanstvenim radnim mjestima, 

njih 13 ima samostalne znanstvene projekte. Među tim projektima ima malo 

gotovo nikakve koordinacije i suradnje. Informiranje o temama projekata, njihovu 

provođenju i rezultatima u potpunosti izostaje i svodi se na individualnu znatiželju 

pojedinca da sazna što to zapravo rade njegove kolege i kolegice. U tom pogledu ne 

može se kazati da naš Institut funIccionira kao jedinstvena znanstvena ustanova. 

Trenutno nije jasno kalco će u budućnosti izgledati sustav 

znanstvenoistraživačkih projekata i/ili programa. No to zapravo i nije presudno 

pitanje, naročito s obzirom na činjenice (a) da će natječaji za financiranje znanstvenih 

projekata sigurno biti raspisani (to je obveza prema čl. 111 Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti) i (b) da se Institut mora odmah početi ulcljučivati u europske projekte. Bez 

obzira na to za kalcav se sustav Ministarstvo znanosti odluči, mi moramo promijeniti 

dosadašnju praksu. Prijava projekata mora biti koordinirana i planska. Naravno, 

središnju ulogu pritom mora imati Znanstveno vijeće, koje prema Statutu utvrđuje i 

vodi znanstvenu politiku Instituta te daje suglasnost na prijavu projekata i programa 

na natječaj (čl. 39), ali i ravnatelj, koji talcoder daje suglasnost za prijavu na natječaj 

za projekte i programe (čl. 32). Smatram da bi bilo najbolje kad bi se u Institutu 

izvodilo 3-4 projekata (no takva je odlulca u nadležnosti Znanstvenog vijeća). Projekti 

moraju biti koordinirani, a među njima trebaju postojati razni oblici međuprojektne 

suracinje. Znanstveno vijeće i ravnatelj trebali bi zajednički raditi na koordinaciji 

projekata te osmisliti način praćenja rada na projektima i njihovih rezultata. Naročito 

ću insistirati ne samo na uključivanju u europske projekte nego i na ulcljučivanju 

inozemnih znanstvenika u domaće projekte. U svakom slučaju, projekti i/ili programi 

koji se izvode u Institutu moraju u prvom redu biti projekti i/ili programi Instituta a 

tek potom glavnih istraživača. To, uostalom, proizlazi iz jednostavne činjenice da se, 

za razliku od uobičajene europske i svjetske prakse (vidi gore, 1.1), Institut sastoji 

isključivo od stalno zaposlenih djelatnika. 

2.2. Znanstveni skupovi, predavanja i seminari 

Među osnovne oblike izvođenja znanstvenoistraživačkog rada u nekoj znanstvenoj 

ustanovi spadaju znanstveni skupovi, predavanja, seminari, radionice i sl., a njihova 

kvaliteta i kvantiteta sigurno su važno mjerilo uspješnosti ustanove. Nažalost, taj 

oblik rada u Institutu, ialco je naša statutarna obveza, u posljednje vrijeme praktički ne 
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postoji. Posljednji znanstveni skup (i to domaći, bez sudjelovanja znanstvenika iz 

inozemstva) organizirali smo prije tri godine (početkom ljeta 2009), a pretposljednji 

još 2006. Predavanja, seminari, kolokviji itd. ne izvode se ili su iznimno slabo 

posjećeni. Takav je slučaj s kolokvijima što ih je 2009. i 2010. organizirala dr. Ivana 

Skuhala Karasman s ciljem prezentacije doktorskih disertacija znanstvenih novaka, 

kao i s kolokvijima organiziranima od strane pojedinih znanstvenoistraživačkih 

projekata. Ni u ovom Institut ne funkcionira na način na koji obično funkcioniraju 

znanstvene ustanove. Istovremeno, znatan broj djelatnika Instituta aktivno sudjeluje u 

organiziranju znanstvenih skupova u drugim ustanovama i udrugama, primjerice u 

okviru Hrvatskog filozofskog društva, Udruge za promicanje filozofije, Matice 

hrvatske, sveučilišnih odjela za filozofiju itd. Smatram da je dužnost svakog od nas da 

ako razmišlja o organizaciji znanstvenog skupa, najprije ima u vidu ustanovu na kojoj 

je zaposlen, a tek potom uzme u obzir druge mogućnosti. 

Moglo bi se činiti da uloga ravnatelja u popravljanju postojeće situacije ne 

može biti velika — ravnatelj ne može sam organizirati znanstvene skupove itd. niti 

može zaposlenike natjerati da ih organiziraju, da na njima sudjeluju ili da ih barem 

posjećuju. S tim se ne slažem. Ravnatelj može i treba poticati, predlagati, inicirati te, 

na kraju Icrajeva, i zahtijevati da Institut obavlja funkciju koja je, uostalom, 

predviđena njegovim Statutom. U svojstvu ravnatelja namjeravam insistirati na 

slj edećem: 

• da Institut svake dvije godine organizira jedan međunarodni znanstveni skup; 

• da svake godine organizira jedan domaći skup s međunarodnim sudjelovanjem 
ili radionicu/kolokvij/seminar o nekoj od tema znanstvenoistraživačkih 

projekata i/ili programa koji se izvode u Institutu; 
• da svaki znanstvenik i znanstveni novak jednom godišnje na zatvorenom 

institutskom kolokviju/seminaru iznese rezultate svojeg trenutnog istraživanja; 
• da Institut organizira ciklus javnih predavanja i tribina, koje bi se održavale 

barem jednom mjesečno. 

2.3. Izdavačka djelatnost 

Institut izdaje samo jedan časopis, Priloge za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 

Taj časopis treba i dalje izdavati, i u svojstvu ravnatelja učinit ću sve da se osigura 

njegovo daljnje nesmetano izlaženje. No neophodne su neke promjene. Neke od njih 

ne spadaju doduše u ovlasti ravnatelja, nego u ovlasti Znanstvenog vijeća, za koje 
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talcoder smatram da bi se trebalo ozbiljnije posvetiti Prilozima (posljednjih godina 
ono nije raspravljalo o Prilozima niti vršilo izbor glavnog i odgovornog urednika, 

ialco je to njegova statutarna obveza [čl. 38]). No u svojstvu ravnatelja insistirat ću na 

rješavanju barem dvaju ozbiljnih problema vezanih uz Priloge. Prvo, Prilozi nisu 

indeksirani ni u jednoj od standardnih baza podataka u području humanističkih 

znanosti (Arts & Humanities Citation Index, Current Contents / Arts & Humanities, 

ERIH itd.). Ta se situacija mora ispraviti. Drugo, prema nedavnom popisu 

znanstvenih, znanstvenostručnih i časopisa za popularizaciju znanosti sufinanciranih u 

2011. godini što ga j e objavilo Ministarstvo znanosti 

(http://public  mzos hr/Default.aspx?art=11500&sec=1933), Prilozi su prema vrsnoći 
svrstani na 50. mjesto od 65 financiranih časopisa iz područja humanističkih znanosti, 

s ocjenom vrsnoće 10, 5, pri čemu najbolje rangirani časopis ima ocjenu 23, 0. To je 

iznimno loš rezultat, te je dužnost ravnatelja, Znanstvenog vijeća i glavnog urednika 

da se on što prije popravi. Uz to, smatram da bi Priloge postupno trebalo 

internacionalizirati, barem u tom smislu da članIce izvorno napisane na stranim 

jezicima objavi u izvornom obliku, da recenzije inozemnih knjiga objavljuje na 

stranim jezicima te da u Uredništvo uldjuči znanstvenike iz inozemstva. 

U posljecinjih 10 godina u Institutu je objavljeno 18 knjiga. S prosjekom od 1, 

8 objavljene knjige godišnje Institut se ne može ubrojiti ni u tzv. "male izdavače" — 

niti u lokalnom a kamoli u međunarodnom smislu on ne spada među relevantne 

izdavače u području filozofije i srodnih disciplina. Tu situaciju treba popraviti. Kao i 

u prethodnom slučaju, moglo bi se činiti da uloga ravnatelja u tome ne može biti 

velika, no ni s time se ne slažem, iz istih razloga kao i ranije. U svojstvu ravnatelja 

namjeravam dopisima, zahtjevima, molbama, prijedlozima itd. učiniti sljedeće: 

• Svalcog djelatnika poticati na to da vlastite autorske 	uredničke knjige 

povremeno ponudi Institutu na objavhivanje te da kolege i kolegice s kojima 

surađuje potalcne da učine isto. Kad bi barem polovica zaposlenih 

znanstvenika postupala onalco kao što to čine dr. Mihaela Girardi Karšulin i 

dr. Erna Banić-Pajnić, koje svoje knjige redovito izdaju u Institutu, kvantiteta i 

kvaliteta našeg izdavačkog programa podigle bi se na višu razinu. U Institutu 

se često govori o tome da je izdavačkoj djelatnosti potrebno posvetiti posebne, 

tematske sjednice Znanstvenog vijeća. S time se u načelu slažem, ali smatram 

da takve tematske sjednice ne mogu riješiti probleme s našim izdavačkim 

programom (kao što ih nisu riješile ni u prošlosti). Ti se problemi ne tiču opće 
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koncepcije i strategije, nego, u prvom redu, naše nespremnosti da vlastite 

autorske i uredničke knjige objavljujemo u Institutu, i zadaća je i ravnatelja i 

Znanstvenog vijeća da neprestano pozivaju zaposlene znanstvenike da se, kao 

i u slučaju organiziranja znanstvenih skupova, kao potencijalnom izdavaču 

najprije obrate Institutu. 

• Okupiti zainteresirane djelatnike s ciljem što skorijeg i jednostavnijeg 

dovršenja rada na Antologiji hrvatskih filozofa latinista. 

• Predložiti neke važnije izdavačke projekte, prije svega (a) pregled povijesti 

hrvatske filozofije (na hrvatskom i engleskom) i (b) izdanja glavnih djela iz 

povijesti hrvatske filozofije, posebice djela F. Petrića i R. Boškovića, kao 

dvojice svjetski najutjecajnijih hrvatskih filozofa. Naravno, oba projekta 

zahtijevaju snažno angaž'iranje znanstvenika izvan Instituta. 

• Riješiti problem distribucije naših izdanja, koja je trenutno nezadovoljavajuća. 

U skladu s insistiranjem na međunarodnoj prepoznatljivosti 

znanstvenoistraživačkog rada u Institutu naročito ću poticati objavljivanje publikacija 

na stranim jezicima Jedna od osnovnih zadaća Instituta trebala bi biti međunarodna 

prezentacija rada na proučavanju povijesti hrvatske filozofije i smatram da bi 

znanstvenici koji rade na tom području trebali što više objavljivati na stranim 

jezicima, u relevantnim inozemnim časopisima i pojedinačnim publikacijama 

(naravno, to vrijedi za sve, no ovo je područje od posebnog interesa za Institut). Tek 

na taj način osnovna misija Instituta može dobiti svoj smisao. Naravno, ravnatelj ne 

može tjerati znanstvenike da objavljuju u inozemstvu. No smatram da bi Institut 

trebao što više svojih publikacija objavljivati na stranim jezicima, po mogućnosti u 

suradnji s inozemnim izdavačkim kućama. 

(Evo jednog primjera načina na koji bi Institut mogao potaknuti promociju 

hrvatske filozofske tradicije u svijetu. U Institutu bismo trebali raspraviti o načinu na 

koji su najvažniji hrvatski filozofi prezentirani u filozofskim enciklopedijama, 

leksikonima i sl. [Jednim smo dijelom o tome raspravljali 2000. na skupu "Recepcija 

hrvatskih filozofa u svijetu".] Situacija je u tom pogledu prilično nezadovoljavajuća. 

Navest ću samo par primjera [ograničavam se na englesko govorno područje]. U 

danas vjerojatno najčitanijoj filozofskoj enciklopediji, Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, nalazi se natuknica o Petriću [napisao ju je Fred Purnell], ali natuknice o 

npr. R. Boškoviću i M. Vlačiću nisu ni predviđene. U Routledge Encyclopedia of 

Philosophy [izvorni ur. E. Craig, današnji ur. T. Crane] nalazi se natuknica o Petriću 
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ali ne i o Boškoviću. U The Oxford Companion to Philosophy [ur. T. Honderich] 

nema ni Petrića ni Boškovića. U The Cambridge Dictionary of Philosophy [ur. R. 

Audi] nalazi se natuknica o Boškoviću ali ne i o Petriću. Naposljetku, u najnovijem 

izdanju Encyclopedia of Philosophy u deset svezaka [ur. D. M. Borchert, 2006] nalaze 

se natulcnice i o Petriću i o Boškoviću, koje su, međutim, preuzete iz prvog izdanja iz 

1967. i stoga zastarjele. Bilo bi iznimno korisno napraviti podrobniju analizu 

[uldjučujući, naravno, i druga govoma područja] te se jednostavno obratiti urednicima 

s prijedlogom sastavljanja odgovarajućih natuknica. Ako smatramo da je jedna od 

glavnih funkcija Instituta ne samo proučavanje hrvatske filozofije nego i njezino 

promicanje u svijetu, onda to sigumo spada među naše zadaće.) 

2.4. Dokumentacijsko-informatička djelatnost 

Čl. 22 našeg Statuta kaže i da se znanstvenoistraživačlci rad u Institutu izvodi i "u 

obliku dokumentacijsko-informatičke djelatnosti". Tu je stanje jednako 

nezadovoljavajuće kao i u prethodnim slučajevima. 

U svijetu postoji niz digitalnih knjižnica čiji je sadržaj javno dostupan putem 

ra'ćunalnih mreža. Neke od tih knjiž'nica sadrže građu koja je naročito relevantna za 

područje istraživanja u našem Institutu. To se prije svega odnosi na Gallica: 

bibliothćque numćrique (http://gallica.bnf  fr), koja omogućuje čitanje i preuzimanje 

niza važaih djela iz povijesti hrvatske filozofske i manstvene tradicije, Intemet 

Archive (www.archive.org), The Archimedes Project (http://archimedes2.mpiwg-

berlin.mpg.de) itd. Smatram da je stvaranje takve digitalne knjižnice jedan od 

prioriteta našeg Instituta. Unatoč činjenici da se već godinama govori o potrebi 

digitalizacije spisa' iz povijesti hrvatske filozofije, nije mi poznato da je u tom pogledu 

išta učinjeno, a na mrežnoj stranici Instituta nema ničega što bi sugeriralo da je takav 

posao barem započeo. Budući da smo za talcav posao i materijalno i kadrovski 

osposobljeni, treba mu odmah pristupiti. 

3. Materijalni resursi 

U ovom području Institut ima tri osnovna problema, koje je također potrebno što 

hitnije rješavati: problem knjiMice, neracionalne organizacije prostora i mrežne 

stranice. 
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3.1. Knjižnica i neiskorišten prostor 

Više je razloga zbog kojih moramo što hitnije pristupiti preuređenju knjižnice. Kao 

prvo, prostor knjižnice je neprikladan: premalen je, skučen, s mogućim lo'šim 

utjecajem na zdravlje djelatnika koji u njemu stalno borave. Istovremeno u Institutu 

imamo nekoliko praznih prostorija koje se ne koriste, uključujući i prostoriju u kojoj 

su spremljeni časopisi, a koja se uglavnom ne koristi. Potrebno je da se na jeftin i 

racionalan način što prije reorganizira prostor u kojem je smještena knjižnica. S 

obzirom na to da postoji dosta neiskorištenog prostora, možemo urediti i adekvatniju 

knjižnicu i čitaonicu s računalnim terminalima. Jedna od prvih radnji koju 

namjeravam poduzeti nakon stupanja na dužnost jest osnivanje povjerenstva za 

preuređenje knjižnice, a potom i preostalog neiskorištenog prostora u Institutu. 

Daljnji problem u vezi s knjižnicom jest siromašan fond. Mnoštvo knjiga koje 

se sada nalaze na policama knjižnice vjerojatno se nikad nisu koristile, dok, s druge 

strane, knjižnica ne posjeduje kapitalna djela iz povijesti filozofije. Uz to, djelatnici su 

za potrebe svojih znanstvenoistraživačkih projekata kupili mnoštvo vrijednih knjiga, 

koje su zapravo vlasništvo Instituta ali ostali znanstvenici njima nemaju pristup. 

Smatram da bi se sve knjige kupljene za potrebe projekata trebale nalaziti u prostoru 

Instituta, točnije, u sobama znanstvenika. (Naravno, oni ih mogu nositi doma, no stvar 

je u tome da Institut bude primarno mjesto čuvanja tih knjiga.) 

Naposheticu, postoje problemi s katalogiziranjem knjiga: katalog nije dostupan 

u elektronskom obliku, niti u internoj niti u vanjskoj mreži. Rješavanje toga također 

mora biti jedan od prioriteta. 

3.2. Mrežna stranica 

što se tiče mrežne stranice Instituta, nedavno je pokrenut postupak njezina 

redizajniranja, što je sigurno hvalevrijedno. No to nije ni izdaleka dovoljno. Naša 

mrežna stranica ne samo da je grafički nezadovoljavajuće uređena nego joj nedostaju 

sadrž'aji koje bi ona sigurno morala imati. Ona u svakom pogledu daleko zaostaje za 

mrežnim stranicama ostalih znanstvenih instituta. Osim što bi trebalo ažurirati osobne 

stranice djelatnika i rubriku "O nama" te izbaciti s naslovnice informaciju o tome tko 

je ravnatelj v.d. ravnatelja, potrebno je učiniti i sljedeće dopune. Prvo, treba 

ponuditi više informacija o misiji Instituta, njegovoj upravi te osnovnim 

dokumentima. Treba navesti ne samo tko je ravnatelj nego i tko su članovi 

Znanstvenog vijeća, tko je predsjednik Znanstvenog vijeća, te tko su članovi a tko 
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predsjednik Upravnog vijeća. Treba objaviti Statut Instituta, Pravilnik o ustroju radnih 

mjesta te ostale relevantne dokumente. U rubrici "Novosti" treba objaviti vijesti o 

novim publikacijama zaposlenika, njihovim uspjesima i sl., kao i o aktivnostima u 

Institutu. Treba postaviti on-line katalog knjižnice Što je najvažnije, treba postaviti 

digitalnu knjižnicu kako je gore objašnjeno. 

4. Način upravljanja 

Prema Završnom izvješću povjerenstva koje je provelo tematsko vrednovanje 

Instituta, "podrška uprave treba se drastično izmijeniti kako bi bila u skladu s 

ambicijama zaposlenika i podržala prijenos znanja te priznanje rada instituta na 

nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uprava ne bi trebala nastojati [...] da zadovolji 

minimalne zakonske uvjete nego da pruži potporu kojom će se transformirati i 

razvijati institut" (str. 6). Dosadašnja uprava uistinu je svojem poslu pristupala 

minimalistički, nastojeći, uglavnom, osiguravati provođenje zakonskih akata. Budući 

da je Institutu potrebna temeljita transformacija, uloga i način funkcioniranja uprave, 

prvenstveno ravnatelja, mora se promijeniti. Prema našem Statutu (čl. 31), ravnatelj je 

"voditelj i čelnik Instituta", on "predlaže program rada i razvoja Instituta" te 

"organizira i vodi cjelokupni rad i poslovanje Instituta". Bez obzira na to kako točno 

tumačili doseg tih ovlasti, jasno je da je uloga ravnatelja iznimno velika. Namjeravam 

uvesti sljedeće izmjene u način upravljanja: 

• Namjeravam biti aktivan ravnatelj: stalno voditi neku inicijativu, obraćati se 

znanstvenicima putem dopisa, molbi, zahtjeva, prijedloga itd. 

• Namjeravam uvesti funkciju pomoćnika ravnatelja te, ako je potrebno, 

predložiti odgovarajuće promjene Statuta. 

• Namjeravam čvršće surađivati sa Znanstvenim vijećem, prvenstveno — ali ne 

isključivo — posredstvom predsjednice Znanstvenog vijeća. Prema našem 

Statutu (čl. 31 [7] [i]), ravnatelj "izvješćuje Znanstveno vijeće o normativnim, 

financijskim, ugovomim i ostalim poslovima koje vodi". Odnos ravnatelja i 

Znanstvenog vijeća dosad se svodio uglavnom na to. Taj odnos mora biti 

intenzivniji.  

• Namjeravam osnovati neformalno tijelo, svojevrsni ravnateljski kolegij, čiji bi 

stalni članovi bili ravnatelj, pomoćnik ravnatelja i predsjednica Znanstvenog 
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