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Predgovor

Problem važnosti, smisla i položaja humanističkih znanosti u odnosu 
na druga područja znanosti jedno je od gorućih pitanja u suvreme-
nim raspravama u raznim područjima znanosti i kulture, kako u 
svijetu tako i u Hrvatskoj. Institut za filozofiju tim se raspravama 
pridružio organizacijom znanstvenoga skupa »Smisao humanističkih 
znanosti«, koji je održan 10. prosinca 2015. godine u Palači Matice 
hrvatske u Zagrebu. Na njemu je desetak stručnjaka iz raznih pod-
ručja humanističkih znanosti, iz Hrvatske i inozemstva, pokušalo, 
između ostaloga, odgovoriti na sljedeća pitanja: koja je općenita 
važnost humanističkih znanosti? Kako se odnose prema drugim 
područjima znanosti? Kako su nastale kao izdvojeno područje istra-
živanja i kako se njihovo razumijevanje u raznim povijesnim razdo-
bljima mijenjalo? Kako mogu odgovoriti na izazove, pa i prijetnje, 
suvremenoga političkog i ekonomskog okruženja? itd.

Radovi sabrani u ovoj knjizi dio su izlaganja održanih na tome 
skupu. Rad F. Grgića u međuvremenu je objavljen u časopisu Nova 
prisutnost (14 [2016], 309–316), dok je rad O. Žuneca objavljen u 
časopisu Vijenac (br. 572 od 4. veljače 2016). Kraće verzije radova  
S. Kušara i I. Kordića objavljene su u Novoj prisutnosti (14 [2016], 
5–14 i 17–30).

Urednici
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