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HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR 

Collegium Nobilium Croaticum 

 

 Pozivamo Vas da dođete na otvoreno predavanje: 
  

u ponedjeljak, 23. veljače 2015. u 18 i 30 sati 
  

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

Dr. sc. Agneza Szabo 

BAN IVAN MAŽURANIĆ – GRADITELJ MODERNE HRVATSKE 

 
Sažetak: Nakon obnašanja niza važnih političkih službi (u Saboru 1848., 1861., 1872.-1873.), ali i 

prethodnim bavljenjem književnim radom te karijerom predsjednika Hrvatske dvorske kancelarije u 

Beču (1862.-1865.), Mažuranić je prihvatio i službu bana Trojedne Kraljevine. Od tada su u žarištu 

Mažuranićeva političkoga djelovanja donošenje niza modernizacijskih reformi, o kojima je već i 

ranije govorio u Saboru, osobito kada je bio izabran njegovim predsjednikom.  

 Novi hrvatski ban Ivan Mažuranić bio je vrlo dobro poznat u hrvatskoj javnosti. Ponajprije 

kao pristaša politike hrvatskog narodnog preporoda, i iskreni rodoljub, ali i dugogodišnji predsjednik 

Matice hrvatske (1858.-1872.). Slovio je i kao čovjek europskih nazora, sjajnog renesansnog 

obrazovanja, ali i duboke kršćanske orijentacije. Govorio je desetak europskih jezika, bio istaknuti 

intelektualac koji je s osobitim poštenjem, postojanošću značaja, literarnim, pravničkim i 

državničkim djelovanjem nadmašivao svoje suvremenike.  

 Preuzimajući čast i službu bana, Mažuranić je želio izgraditi modernu, i pravnu hrvatsku 

državu, učvrstiti unutarnju suverenost, i nacionalnu kulturu na svim područjima života. Predavanje 

obilježava važne aspekte njegovog života i djelovanja. 

 

Dr. sc. Agneza Szabo – 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 
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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, imenovana od kard. Vinka 

Puljića. 

 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 hrvatsko-

slovačkog 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 suradnju u časopisu “Povijest 

hrvatskoga športa” (1994.), Lista mladih MI (1996.), Gradskog poglavarstva Gline (1997.), kao i 

posebnog priznanja Klasične gimnazije u Zagrebu te nekoliko drugih škola te zahvalnice: Društva 

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

 
  

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati 

  

 

Plemićki stol 


