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Pozivamo Vas da dođete na druženje i otvoreno predavanje: 

 u ponedjeljak, 13. studenog 2017. u 18 i 30 sati 

u naše prostorije u Zagrebu, Teslina ulica 13/1 koje će održati 

PROF. DR. SC. NEVEN BUDAK 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 

pod naslovom 

HABSBURZI, MARIJA TEREZIJA I HRVATSKO PLEMSTVO 

  Hrvatsko plemstvo je u ranom novom vijeku bilo izrazito društveno raslojeni stalež: 

malobrojni magnati posjedovali su ogromnu većinu poreznih dimova i kmetova, pa se na plemstvo 

ne može gledati kao na jedinstvenu društvenu skupinu. Zbog toga se niži plemići u 17. st. nastoje 

izboriti za drugačiji pravni položaj od magnata. U to se vrijeme, zahvaljujući trgovini ili unosnim 

službama, neki niži plemići bogate i dobivaju titule baruna i grofova. Taj je proces praćen 

izumiranjem ili propadanjem nekih dotadašnjih magnatskih rodova. Prodiranje kapitalizma nastavlja 

se tijekom 18. st., pa se i dio starog plemstva nastoji obogatiti modernizirajući vlastelinstva. Ipak, u 

odgoju plemstva, kako ističe Nikola Škrlec Lomnički, i dalje prevladava „vojnički duh“. Sve je 

izraženija i potreba za školovanim državnim činovnicima. Posebno mjesto zauzimaju novopridošli 

plemići koji u 18. st. dolaze više s područja Svetog Rimskog Carstva, no iz Ugarske, kako je to ranije 

bio slučaj. Oni svoj uspon zahvaljuju odanosti i službama vladajućoj dinastiji. Napokon, tada se javlja 

i novi sloj armalista, bogatih građana i seljaka koji su za novac ili službe od vladara dobivali 

plemstvo. Zanimljiva je i uloga plemstva u širenju prosvjetiteljskih ideja. 

 

Neven Budak (Zagreb, 1957.) je od 2002. redoviti profesor hrvatske povijesti 
srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao 
se u Austriji i kao stipendist fondacija Alexandar von Humboldt i Max Planck 
u Njemačkoj. Više je godina predavao na Srednjoeuropskom sveučilištu u 
Budimpešti. Objavio je nekoliko knjiga i sedamdesetak znanstvenih članaka, 
od kojih mnoge u inozemstvu. Sudjeluje u uredništvu i savjetu nekoliko 
časopisa u Hrvatskoj i inozemstvu. Držao je predavanja u nizu europskih 
zemalja, Kanadi, Australiji i Japanu. Četiri godine obnašao je dužnost dekana 
Filozofskog fakulteta, a od 1999. do 2012. bio je predsjednik Hrvatskog 
nacionalnog odbora za povijesne znanosti. 

. Godine 2012. imenovan je posebnim savjetnikom za znanost Predsjednika Vlade Republike 

Hrvatske, u kojem je svojstvu inicirao izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Dobitnik 

je Medalje Filozofskog fakulteta za znanstveni rad objavljen u katalogu Renesansa u Hrvatskoj 

(2004), Velikog počasnog križa savezne zemlje Gradišće/Burgenland (2007.), Nagrade Grada 

Zagreba (2008.), Posebnog priznanja Rektora Sveučilišta u Zagrebu (2013.) i nagrade „Vjekoslav 

Klaić“ Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti i Društva za hrvatsku povjesnicu za 

popularizaciju povijesne znanosti (2015.). 

   Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati 
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