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 Pozivamo Vas da dođete na otvoreno predavanje: 
  

u ponedjeljak, 14. prosinca 2015. u 18 i 30 sati 
  

u naše prostorije u centru Zagreba, Teslina ulica 13/1 
  

Dr. sc. Agneza Szabo  
 IVAN PL. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI U HRVATSKOJ POVIJESTI I KULTURI 19. STOLJEĆA 

 Među velikanima 19. st. izuzetno mjesto pripada Ivana Kukuljeviću Sakcinskom  (1816.-1889.) iz 
više razloga.  Napustivši još za studija vojnu karijeru, postao je hrvatski književnik, pisac, preporoditelj, član 
hrvatskih središnjih nacionalnih ustanova, političar i najuži suradnik istaknutih hrvatskih banova Josipa 
Jelačića i Josipa  Šokčevića te hrvatskog državnog kancelara Ivana Mažuranića. dičim radom. Nakon 
sloma njihove politike, koje je bit: hrvatski jezik u štokavskome izgovoru te cjelovita i samostalna Hrvatska 
u sastavu federalistički uređene Habsburške Monarhije, nije se više bavio politikom. Posvetio se 
znanstvenom i književnom radu. Postavio je znanstvene temelje modernoj hrvatskoj historiografiji, prvi se 
zanimao za glagoljicu i Bašćansku ploču te osim brojnih književnih, i dramskih djela objavio i niz povijesnih 
djela koja i danas zadržavaju svoju vrijednost 

. U povodu stote obljetnice  njegove smrti (1989.) nije prihvaćen prijedlog da se Ivanu Kukuljeviću posveti 
znanstveni simpozij, što se nadam, da će biti učinjeno u povodu 200. obljetnice njegova rođenja. Ovu našu 
večer smatram i poticaj tome. 

 
Kratka biografija 
Agneza Szabo studirala je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je 
Fakultetu i postigla doktorat znanosti 1983. iz područja hrvatske povijesti 19. st. U zvanje više znanstvene 
suradnice izabrana je 1985. U povodu proslave 25. obljetnice Filozofskog fakulteta Družne Isusove u Zagrebu 
2013. godine primila je počasni doktorat (doctor philosophiae honoris causa). Do umirovljenja 2003. bila je 
savjetnica u Muzeju grada Zagreba te vanjska suradnica u Zavodu za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu 
do 1993. Od tada surađuje na znanstvenom projektu za povijest humanističkih znanosti HAZU u Zagrebu. Od 
godine 2001. na Veleučilištu „Baltazar Adam Krčelić” u Zaprešiću predaje honorarno pregled hrvatske 
povijesti. Agneza Szabo objavila je 10 monografija iz područja hrvatske povijesti (samostalnih i koautorskih), 
uredila 10 knjiga i napisala više od 80 poglavlja u stručnim monografijama. Autorica je više od 80 izvornih 
znanstvenih radova, i više od 600 ostalih radova (stručnih i popularnih) iz različitih područja hrvatske povijesti: 
politička povijest, kultura, velikani hrvatske povijesti, istaknute žene, povijest gradova i dr. Sudjelovala je na 
brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima. Uz 2 recenziju brojnih knjiga, stalna je suradnica više 
uredništava za časopise i zbornike iz hrvatske povijesti. Dr. sc. Szabo bila je stručna savjetnica i suradnica: 
Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, Hrvatske televizije za teme „Prošlost u sadašnjosti”, 
Hrvatskoga radija II. i III. programa s više od tri sto samostalnih emisija, Radio-Marije - uređuje i vodi emisiju 
”Velikani hrvatske povijesti” i Hrvatskoga katoličkog radija. Bila je članica Vrhbosanske dijecezanske 
povijesne komisije u Sarajevu za beatifikaciju sluge Božjega Josipa Stadlera, Posebno valja istaknuti suradnju 
u Ministarstvu prosvjete i športa RH kao stručna savjetnica za udžbenike povijesti u osnovnim i srednjim 

školama i uklanjanje jugokomunističke ideologije. Članica je Matice hrvatske, Društva za povijest Zagrebačke 

nadbiskupije Društva hrvatskoslovačkog prijateljstva, počasna članica Družbe „Braća hrvatskog zmaja” i 
Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika. Odlukom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje 
Tuđmana odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Dobitnica je Akademijine nagrade 
“Josip Juraj Strossmayer” iz područja humanističkih znanosti (1993.), priznanja Hrvatskog olimpijskog odbora 
za (1994.), Lista mladih MI (1996.), Gradskog poglavarstva Gline (1997.), kao i posebnog priznanja Klasične 

gimnazije u Zagrebu te nekoliko drugih škola kao i zahvalnice: Društva hrvatskih intelektualki i 

Veleučilišta „Baltazar Adam Krčelić” u Zaprešiću (2007.).  
 

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati 
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