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Prijedlog programa rada Instituta za filozofiju za razdoblje 2012.-2016. 

Prilog prijavi na natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju 

1. Kadrovski potencijal i zrzanstveni podmladak 

U Institutu za filozofiju danas radi 16 znanstvenika. Od 1. siječnja 2012. struktura 

znanstvenih radnih mjesta izgleda ovako: 

9 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju; 

3 znanstvena savjetnika; 

1 viši znanstveni suradnik; 

2 znanstvena suradnika; 

1 znanstvenik koji je proveo pet godina na radnom mjestu višega zannstvenog 

suradnika ali nije izabran u znanstvenog savjetnika. 

Sadašnja razdioba znanstvenih radnih mjesta, koja bi se mogla nazvati `olcrenutom 

piramidom', dovoljno govori sama za sebe. 

Ta bi se struktura dobrzo mogla znatno promijeniti: riješit će se problem 

neraspoređenosti jednog znanstvenika na znanstveno radno mjesto, a tri su novaka u 

ugovomoj obvezi doktorirati do kraja godine. U najboljoj varijanti moglo bi se 

očekivati da će krajem 2012. godine struktura znanstvenih radnih mjesta u Institutru 

izgledati ovako: 

9 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju; 

4 znanstvena savjetnika; 

1 viši znanstveni suradnik; 

5 znanstvenih suradnika. 
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Institut sada ima 6 novaka: jedan je novak izabran u višeg asistenta ali nije dosad 

pokrenuo postupak izbora u znanstveno zvanje; jedna je novakinja izabrana u višu 

asistenticu i upravo je izabrana u zvanje manstvene suradnice, jedan je novak 

predao svoju doktorsku disertaciju, a dvije su novakinje u ugovomoj obvezi 

doktorirati do kraja godine: jedna će primiti još jednu mjesečnu potporu, a druga još 

osam mjesečnih potpora od MZOS-a. Svi su novaci bili raspoređeni na rad po 

aktivnim ugovornim manstvenim projektima. Nažalost, na1con 1. svibnja 2006. 

Institut nije primio ni jednoga novaka, a tomu su tri razloga: 

1. i kad je Institut iskazao potrebu za novakom, primjerice zahtjevom u travnju 

2009., nije mu udovoljeno; 

2. postojala su razdoblja kad je nadležno ministarstvo proglasilo `moratorif na 

uzimanje novaka; 

3. u slučajevima kad je nadležno ministarstvo ponovno odobravalo kvote za 

primanje novalca, Institut nije bio obuhvaćen takvom odlukom. 

Očekivalo bi se da svaki znanstveni savjetnilc odgoji bar jednoga novaka tj. dovede 

ga do doktorata. U okviru svojih nadležnosti motivirao bih znanstvenike da se 

prihvate mentorstva kao neizostavne sastavnice njihova znanstvenog pregnuća. 

U suradnji sa znanstvenicima i u skladu s Odlukom Ministra koja regulira postupak 

primanja novih novaka, očitovat ču pred Ministarstvom znanosti potrebe za 

novacima čim se za to pruži prililca. Nepovoljna kadrovska struktura, u kojoj su, 

prema stanju početkom 2012. manstveni savjetrUci šest puta brojniji od znanstvenih 

suradnika, može se redovitom brigom oko znanstvenoga podmlatka donekle 

`harmoniziratr. 
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U okviru nadležnosti, koju ima čelnik ustanove koja ima pravo provoditi izbore u 

znanstvena i suradnička zvanja, osigurat ću da se radnje u postupku izbora i 

rasporedu na radna mjesta unutar Instituta provedu u skladu sa Zakonom o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Instituta. U svom sam 

prethodnom mandatu već tri puta predlagao promjene Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta, pa ću to učiniti i 2012. i svake sljedeće godine. Naime, izmjene toga 

pravilnika, uz traženje suglasnosti od MZOS-a, provode se godišnje, jer nije 

dopušteno planirati ih za više godina unaprijed. 

U Institutu je u pratećim službama zaposleno pet djelatnika, koji imaju veliki 

djelokrug poslova. Time je postignut izvrstan omjer između znanstvenoga i 

neznanstvenoga osoblja, o kojem i u daljnjem razdoblju treba voditi potpunu skrb. 

Nužno je u skladu s postojećim zakonima popuniti radno mjesto arhivista, u skladu s 

novim istraživačkim okolnostima otvoriti radno mjesto administratora za europske 

projekte, a prilikom utemeljenja doktorskoga studija otvoriti radno mjesto tajnika 

doktorskoga studija. 

2. Organizacija znanstvenoga rada u Institutu 

U Institutu za filozofiju, javnomu institutu kojemu je osnivač Republika Hrvatska, 

temeljni oblik rada dosad su činila istraživanja na ugovornim znanstvenim 

projektima i programima, ovisno o odluci nadležnoga ministarstva za određeno 

razdoblje. Za 14 projekata, koji su pokrenuti 2. siječnja 2007., ugovori su istekli 31. 

prosinca 2011., a za dva projekta koji su pokrenuti u drugom natječajnom ciklusu, 1. 

ožujka 2008., ugovori su trebali isteći 28. veljače 2013. Ministarstvo je svojom 

odlukom od 17. prosinca 2010. prihvatilo fmancirati 14 projekata do 31. prosinca 
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2011. u nepromijenjenom godišnjem imosu, koji je iznos utvrđen Odlukom o 

financiranju manstvenih projekata u 2010. godini od 19. srpnja 2010. 

Promotreno tematski, predmetom istraživanja u razdoblju 2007.-2011., a u skladu s 

potpisanim ugovorima o znanstvenim projektirna i naknadnim odlukama 

Ministarstva, bile su i jesu sve tri sastavnice u djelatnosti Instituta, kako je to 

istalcnuto u točki 9. Statuta: 

1.»povijest hrvatske filozofije«; 

2. »povijest svjetske filozofije«; 

3.»temeljni filozofijski problemi«. 

Prema usmenim najavama, ali zasad bez ikakve službene pisane potvrde, ti će se 

projekti nastaviti fmancirati bar do 1. srpnja 2012. 

Preko znanstvenih projekata ostvarena je razgranata suradnja s domaćim i 

inozemnim znanstvenicima te bih je u okviru svojih nadležnosti želio i dalje 

podupirati i jačati. 

U okviru svojih nadleanosti poduprijet ću poslove na uspješnom provođenju 

ugovornih znanstvenih projekata do roka do kojega će oni biti produženi. Također 

ću u okviru svojih nadležnosti poduprijeti sve poslove za sljedeći istraživački ciklus, 

neovisno o tomu kako će taj ciklus biti formalnopravno i znanstvenoistraživačlci 

definiran 

Znanstvenicima i Institutu nude se danas i druge mogućnosti kad je riječ o 

projektima i pripremanju rukopisa za tisak, pogotovu ususret učlanjenju Hrvatske u 

Europsku Uniju. U skladu s ovlastima koje ima čelnik ustanove poduprijet ću, kao i 
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dosad, napore znanstvenika za uključivanje u ove oblike istraživaćkoga rada: 

1. na bilatera1nim projelctima koji su regulirani međudržavnim ugovorima; 

2. prijave na natječaj Ministarstva kulture za prijevodnu djelatnost oko djela 

filozofskih klasika, kako hrvatslcih talto i svjetskih; 

3. sudjelovanje na natječajima Zaklade HAZU; 

4. sudjelovanje na natječajima Hrvatske zalclade za znanost; 

5. sudjelovanje na natječajima za manstvena istraživanja u Europskoj Uniji i 

prije nego Hrvatska postane njezinim članom i kad bude njezinim članom. 

Institut je 28. svibnja 2010. godine potpisao Deklaraciju o pristupanju Europskoj 

povelji za istraživač'e i Kodeksu o zapošljavanju žstraživača. U okviru svojih 

nadležnosti poštovat ću načela i zahtjeve Europske povelje za istraživače i Kodeks o 

zapošljavanju istraživača. 

3. Organizacija znanstvenžh skupova 

Počevši od 1999., Institut redovito organizira jedan znanstveni skup godišnje. U 

proteklom šestogodianjem razdoblju bilo je godina kad je Institut organizirao bio 

suorganizator dvama međunarodnim znanstvenim skupovima, primjerice 2007. 

(organizatori Grgić i Radman), ali i godina kad nije organiziran nijedan skup, 

primjerice 2008. i 2010. Prošle je godine Institut za filozofiju, zajedno s Filozofslcim 

fakultetom Družbe Isusove, Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Pontificia 

Universit& Gregoriana, organizirao međunarodni znanstveni skup Filozofija Ruđera 

Baškoviča 4. studenoga 2011. 

U suradnji sa Znanstvenim vijećem, čijoj nadležnosti pripadaju odluke o 
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organizaciji znanstvenih skupova, nastojat ću da se tradicija redovitoga održavanja 

znanstvenih skupova u organizaciji Instituta nastavi i unaprijedi. 

Ti su skupovi dosad urodili četirima vrijednim zbornicima. Institut predviđa objaviti 

zbornike još nekih svojih skupova, čim ih urednici prirede i pristigne novčana 

potpora. U svojstvu nakladnika brinut ću se da ta izdanja budu u skladu s 

dosadašnjom dobrom znanstvenom produkcijom Instituta. Također u svojstvu 

nakladnika, koji službeno odgovara za izdanje, poduprijet ću sve inicijative da se 

izdavačka djelatnost Instituta dodatno osnaži i razgrana u različitim smjerovima i 

nizovima. 

4. Suradnja s nastavnim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu 

Suradnja s nastavnim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu statutarnom 

je odredbom utvrđena kao oblik znanstvenoga rada u Institutu. Postojeću bogatu 

suradnju s drugim znanstvenim i nastavnim ustanovama koje se u Hrvatskoj bave 

djelatnostima, koje su srodne djelatnosti Instituta, nastojat ću unaprijediti i 

produbiti. Tradicionalna suradnja sa Zavodom za povijest i filozofiju znanosti 

HAZU u Zagrebu danas ima i institucionalni okvir, jer je jedan projekt iz 

Akademijina Zavoda za povijest i filozofiju znanosti uključen u jedan znanstveni 

program Instituta koji se bavi hrvatskom filozofskom i prirodoznanstvenom 

baštinom. 

Zalažem se da se suradnja u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti razumije najšire 

moguće: od suradnje Instituta sa svim istraživačima hrvatske filozofske baštine i 

graničnih joj područja, bilo da djeluju u znanstvenim ili znanstveno-nastavnim 
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ustanovama 	su neinstitucionalizirani, do suradnje pojedinih znanstvenika s 

Instituta s drugim ustanovama u skladu s njihovim istraživačkirn zaokupljenostima 

oko svjetske filozofije temeljnih filozofijskih problema. 

5. lzdavačlca djelatnost 

Koordiniranim djelovanjem svojih tijela Institut će nastojati da izdavačka 

djelatnost što vjernije očituje rezultate znanstvene djelatnosti u svima trima 

područjima koja su navedena u točki 9. Statuta: »povijest hrvatske filozofije«; 

»povijest svjetske filozofije«; »temeljni filozofijski problemi«. U tom će smislu biti 

nužno unaprijediti i razgranati izdavačku djelatnost. 

Od 1975. Institut izdaje časopis Prilozi za istravanje hrvatske filozofske baštine, 

koji pripada prvoj jalcosnoj skupini znanstvenih časopisa u Republici Hrvatskoj (a1). 

Novčana potpora pristigla 2010. I 2011. godine od MZOS-a pokazala se 

nedostatnom da se podmire dva glavna troška: grafička priprema i tisak časopisa. 

Spreman satn poduprijeti i poduzimati različite koralce da u novonastalim 

okolnostima časopis nastavi s redovitim izlaženjem, jer je on jedan od indilcatora 

prepoznatljivosti Instituta u Hrvatskoj i svijetu. 

Uz ovaj časopis Institut izdaje zbornike/Icnjižne nizove Godišnjak za filozofiju i 
Philosophical Topics, te zbornike priredenih simpozija. 

Dvojezičnim izdanjem De docta ignorantia / 0 učenom neznanju Nikole Kuzanskog 

(2007) i trojezičnim izdanjem Petrićeva Zoroastera (2011) objavljene su prve dvije 

knjige u nizu Filozofski klasžcž. Izdavanjem djela hrvatskih filozofa Grisogona 
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(2007) i Petrića (2007, 2009) nastavljena je dobra tradicija izdavanja znamenitih 

djela hrvatske filozofske baštine. Izdanja filozofskih klasika, hrvatskih ili svjetskih, 

spreman sam srčano poduprijeti u okviru nadležnosti čelnika ustanove. 

U tijesnoj suradnji sa Znanstvenim vijećem spreman sam organizacijski poduprijeti i 

druge inicijative u izdavaštvu Instituta, napose ako bi se pojavili rukopisi koji 

sustavno obrađuju i vrednuju temeljne filozofijske probleme. 

6. Knjižnica 

Institut ima knjižnicu s oko 5500 naslova, pretežito filozofskih. Od 1. srpnja 2011. u 

njezinu se radu primjenjuje Sporazum o uređivanju odnosa Nacionalne i sveučilišne 

knjižnice u Zagrebu i sudionika u Integriranom knjižničnom sustavu temeljenom na 

zajedničkom knjižničnom programu, a to znači da se nakon neugodnoga 

višegodišnjega zastoja nastavlja redoviti postupak katalogizacije u našoj knjižnici, 

prvo na razini temeljnog bibliografskog zapisa, a kasnije i izradom dodatnih 

pridruženih zapisa za knjige u knjižnici. Založit ću se da se tijekom ponovno 

započetoga procesa digitalizacije usvoje svi standardi uobičajeni za specijalne 

knjižnice ovoga tipa. 

Nakon što je nadležno ministarstvo prestalo refundirati nabavu odabranih inozemnih 

časopisa, Institut će nastaviti tu nabavu u bitno smanjenom opsegu iz sredstava za 

redovito poslovanje Instituta, naime koliko bude dopušteno prilivom sredstva za 

redovito poslovanje Instituta. 
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7.Arhiv 

Rješenjem Hrvatskoga državnog arhiva od 30. listopada 2007. Institut je razvrstan u 

pnru kategoriju stvaratelja javnog arhivskog gradiva i upisan u evidenciju tih 

stvaratelja. Otada Institut mora slijediti rješenja Hrvatskoga državnog arhiva o 

zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnoga gradiva. S druge strane, Institut od svoga 

osnutka nema arhiv ustrojen po pravilima sh-uke, a nema ni arhivista, premda je 

talcvo radno mjesto predviđeno Pravilnilcom o ustroju radnih mjesta. 

U skladu sa Statutom i rješenjem Hrvatskoga državnoga arhiva nastojat ću da se 

izradi i stupi na snagu Pravilnilc o za:štiti i obradi arhivskoga i registraturnoga 

gradiva, da se unaprijedi rad u pismohrani u postojećim okolnostima i što prije 

izxadi sumarni popis arhivskoga i registraturnoga gradiva u svim segmentima 

poslovanja Instituta. 

Institut će općem dobru hrvatske kulture osobito doprinijeti ako objavi stručne 

popise prispjelih ostavština kolilco god da su fragmentarne (Krstić, Magjer, Petras, 

Zimmermann, Filipović), kako bi bile dostupne znanstvenicima i Icako bi doličan 

postupak s dosad prispjelim ostavštinama privulcao nove donatore. 

8. Predstavljanje Instituta na mreži 

Institut je predstavljen na mreži na hrvatskom i u manjoj mjeri na engleskom jeziku. 

Na adresi x‘ 	hr  nalaze se sada sljedeće rubrilce: opća obavijest o Institutu; 

popis djelatnika; popis znanstvenih projekata; popis znanstvenih skupova; časopis 
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Prilozi, popis svih ostalih izdanja, knjižnica, linkovi i novosti. 

U dogovoru s urednicima izdanja i organizatorima znanstvenih skupova nastojat ću, 

kao i dosad, da se redovito unose nove informacije, kako bi Institut bio što točnije i 

potpunije predstavljen na mreži. To postaje to važnije s nadolazećim ulaskom 

Hrvatske u Europsku Uniju da bi Institut bio prepoznat kao ustanova znanstvene 

vrsnoće i u digitalnom prostoru. U tom ću smislu poticati sve članove Instituta da 

prirede prije svega kvalitetne tekstove kojima će prikazati vlastitu znanstvenu 

djelatnost ili znanstvene poslove koji su im povjereni — na hrvatskom i engleskom. 

U tu je svrhu uvedena i rubrika Novosti koja bi trebala zrcaliti dinamiku rada 

Instituta i njegovih zannstvenika. 

Početkom godine djelatnicima su ponuđena četiri grafička rješenja za novi izgled 

mrežne stranice. Nakon dovršetka ankete pristupit će se implementaciji odabranoga 

grafičkoga rješenja, pri čem računam na suradnju svih zaposlenika. 

9. Dignalizacija časopžsa Prilozi i mrežno izdavaštvo 

Od 2010. godine Institut na svojoj stranici ima i online izdanje svoga časopisa 

Prilozž za istraživanje hrvatske filozofske baštine, ISSN 1847-4489 (Online). U 

protekle dvije i pol godine digitalizirano je različitim metodama devetnaest godišta 

časopisa — od 1993. do 2011. Godina 1993. digitalizirana je po unaprijeđenoj 

metodologiji koja omogućuje pretraživanje teksta i s tom metodologijom kanim 

organizirati i daljnji postupak digitalizacije prema prvom godištu časopisa. 

Organizirat ću da se redovito pojavljuje i online izdanje novih svezaka našega 

časopisa Prilozi kako budu objelodanjivani. 
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Iskustvo s digitalizacijom časopisa Prilozi potiče me da se u predstojećem mandatu 

posebno posvetim trima osnovnim oblicima digitalizacije filozofske baštine: 

1.pretisci filozofskih klasika, naročito hrvatskih, ali i onih svjetskih koje su svjetski 

digitalizacijslci centri zaobišli, a ulaze u sferu istraživanja znanstvenika u Institutu; 

2. filološki kompetentne translcripcije teško dostupnih latinskih tekstova hrvatskih i 

svjetskih filozofa; 

3. razni oblici prikazivanja arhivske građe o filozofima i njihovim djelima, na 

početku iz našega arhiva, a potom u suradnji s drugim nalazištima filozofske građe. 

10. Doktorski studij iz filozofije 

U tijesnoj suradnji sa Znanstvenim vijećem svojski ću se založiti da Institut za 

filozofiju organizira doktorski studij iz filozofije u postojećem ili novom 

zakonodavnom okviru. Po mom dubokom uvjerenju Institut ispunjava sve uvjete, 

kako kadrovske tako i prostorne, za izvedbu vrsnoga doktorskog studija u hrvatskim 

i europskirn razmjerima. 
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