SVEUČILIŠNI NASTAVNICI I CIVILNA MISIJA SVEUČILIŠTA
Bojana Ćulum i Jasminka Ledić
U izdanju Filozofskoga fakulteta u Rijeci objavljena je znanstvena monografija Sveučilišni nastavnici
i civilna misija sveučilišta, autorica dr. sc. Bojane Ćulum i prof. dr. sc. Jasminke Ledić.
Ključna vrijednost knjige leži u samoj temi, do sada neobrađenoj u hrvatskoj znanosti. Intenzivne, a
često i kontradiktorne društvene promjene, utječu na sveučilišta koja se suočavaju sa sasvim novim
zahtjevima koja se pred njih postavljaju. Autorice te nove zahtjeve sumiraju u okviru koncepta treće,
odnosno civilne misije sveučilišta. Ona nije jednoznačna, ona nije jednostavna, ali je sveučilišta ne
mogu ignorirati. Knjiga je teorijski dobro utemeljena, istraživački (metodologijski) primjerena i
konačno, društveno relevantna - više nego potrebna sveučilištima, ali i cjelokupnom društvu.
Prof.dr.sc. Siniša Zrinščak
U sveučilišnom okruženju u kojem civilna misija sveučilišta nije dostatno institucionalno prepoznata i promovirana, istraživanje stavova sveučilišnih nastavnika spram civilne misije i društvene
odgovornosti prema (lokalnoj) zajednici u kojoj žive, ključno je za usmjeravanje razvoja sveučilišta
u smjeru osnaživanja treće misije sveučilišta i integracije sveučilišta u zajednici. Svaka sveučilišna
sredina iz ovog rada može i mora crpiti relevantne podatke i motivaciju za poboljšanje prakse, promišljanje tekućih i budućih reformi visokoga obrazovanja.
Prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija
Publikacija predstavlja vrlo važno i dobrodošlo osveženje za diskurze o visokom obrazovanju u regionu. Činjenica da je napisana na jednom od južnoslavenskih jezika trebalo bi da omogući da je
čitaju i oni kojima istraživanja obrazovanja možda nisu u okviru profesionalnih interesa, ali koji su
zainteresirani za budućnost sveučilišta i njegovu ulogu u društvu. Uzimajući u obzir rastuću važnost
visokog obrazovanja za razvoj cijelog regiona, ova tema postajaće sve relevantnija.
dr.sc. Jana Bačević
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