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Prof. dr. sc. Juraj Božičević, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije: 

Gospodine rektore, gospođe i gospodo! 

O školskom sustavu razmišljam kao o čuvaru opstojnosti Hrvatske, posebice hrvatskog 
gospodarstva i kulture. Na vrhu tog školskog sustava jest sveučilište. I zato mislim da 
bismo mi na sveučilištu morali drugačije razmišljati o ovoj situaciji u kojoj smo danas. 
Morali bismo napraviti naš projekt viđenja i razvoja sveučilišta uopće i Sveučilišta u 
Zagrebu posebno. Potrebno je to učiniti u tri faze. Prva je faza dijagnostike, da bismo 
vidjeli gdje smo i što smo, ne po osjećaju, po intuiciji, nego da uistinu napravimo pravu 
studiju, pravu analizu postojećeg stanja. Okolnosti u kojima mi djelujemo vrlo su 
nepovoljne, i gospodarske, i političke, i društvene. I u svijetu se mijenjaju stvari. Ne valja 
zanemariti ni strane strategije na ovom prostoru, o kojima ne govorimo i ne razmišljamo, 
ali one nam ne idu u korist. Ova prva faza morala bi odgovoriti na ono pitanje o kojem je 
bilo riječi maloprije: Što je vizija, koji su ciljevi sveučilišta?  

Zatim bismo morali na temelju sređene dijagnostike napraviti projekt novog sveučilišta. 
Mislim da nam je potrebno, kao druga faza, jedno ozbiljno, novo promišljanje sveučilišta, 
jer ovo što sada radimo nazvao bih krpanjem, kao i ovaj Zakon o kojem raspravljamo. Na 
kraju dolazi faza provedbe. Dakle, to je velik posao i ja znam da ćete reći da možda 
pričam smiješne stvari, ali kad biste pažljivije pratili kakve se promjene događaju u svijetu 
i kakve se strategije zamišljaju, mislim da biste tada možda drugačije pristupili ovom 
čitavom poslu, gospodine rektore. Mislim da trošenje naše energije i, uopće, pretjerano 
trošenje društvene energije na ratovanje s Ministarstvom, s političarima koji danas jesu, a 
sutra više neće biti, odvlači našu pozornost od važnih poslova koje bismo mi na 
Sveučilištu morali napraviti, a to je da uredimo svoju vlastitu organizaciju, da svoj vlastiti 
sustav prilagodimo modernim potrebama, koje su zapravo potrebe opstojnosti Hrvatske. 
Kratko ću Vam ispričati o strategiji o kojoj se u najnovije vrijeme razmišlja. Profesor Čatić 
potaknuo me na to svojom raspravom o nepostojanju srednje klase. 

U svijetu se više i ne razmišlja na klasičan način o srednjoj klasi. Razmišlja se bitno 
drugačije. Zemlje tranzicije pokazale su da taj model društva funkcionira. Imat ćemo 
društvo sa slabom vladom. Vlade su slabe u više dimenzija, a posebice s gledišta znanja 
kojim raspolažu. Uz njih će veću moć imati "tehnobaruni", što je jedan opći naziv za 
tvrtke-tehnovladare u različitim područjima, koje imaju moć nad različitim vladama 
oslanjajući se na globalizaciju i različite načine globalnog djelovanja, poslovanja i 
aktivnosti. Ti ljudi trebaju novu "srednju klasu", plaćenike znanja. Dakle, ljude koji će imati 
znanje i koji će moći služiti bilo gdje na svijetu gdje zatrebaju. Ostatak pučanstva bit će 
"raja". I takav jedan model već postoji u praksi u više zemalja svijeta. 

To treba znati i spoznati na vrijeme. Presudan je to preduvjet naše opstojnosti, a i uvjet 
za razumijevanje mojeg prijedloga kojim se zalažem za projekt novog sveučilišta. 
Spoznajmo svoje potrebe! Prihvatimo se posla što prije i ostvarimo svoj potencijal! 

 


