
 

Zagreb, 11. siječnja 2022. 

 

NASLOV: Put suverenosti – ciklus predavanja, tribina i okruglih stolova na Hrvatskom 

katoličkom sveučilištu povodom 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 

 

Odjel za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski 

centar Domovinskog rata, Klub studenata povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta Homo 

volans i Hrvatska akademska zajednica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

organiziraju ciklus predavanja, tribina i okruglih stolova naslovljen Put suverenosti, čime će se 

obilježiti 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.  

Ciklus predavanja, tribina i okruglih stolova u sklopu kojih će se tematizirati razni 

aspekti međunarodnog priznanja (teme vezane uz Domovinski rat, društveno-političku 

tranziciju, diplomatske napore itd.) trajat će do svibnja, a započinje u četvrtak, 13. siječnja u 

12 sati, kada slavimo tridesetu obljetnicu priznanja Republike Hrvatske od strane Svete 

Stolice.  

Uz osiguran izravan prijenos na YouTubeu kanalu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, događaj 

će se održati u dvorani Blaženi Alojzije kard. Stepinac, a moderirat će ga zamjenik 

pročelnika Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta doc. dr. sc. 

Anto Mikić.  

Pozdravne riječi uputit će Veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Josip kardinal 

Bozanić, nadbiskup zagrebački, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio 

Lingua te u ime organizatora rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko 

Tanjić. 

 



 

Uloga Svete Stolice u procesu međunarodnog priznanja Republike Hrvatske naziv je izlaganja koje 

će održati doc. dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog 

centra Domovinskog rata, dok će izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin s Odjela za povijest 

Hrvatskog katoličkog sveučilišta održati izlaganje Europska zajednica i priznanje Republike 

Hrvatske 1991.-1992. 

Nakon uvodnih izlaganja uslijedit će Okrugli stol na kojem će sudjelovati mons. Nikola 

Eterović, apostolski nuncij u Saveznoj Republici Njemačkoj (putem video linka),  

prof. dr. sc. dr. h. c. Emilio Marin, bivši veleposlanik RH pri Svetoj Stolici i bivši prorektor za 

međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta te Davor Ivo Stier, bivši ministar 

vanjskih poslova RH, predavač na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i zastupnik u 

Hrvatskom saboru, koji će iznijeti svoje viđenje procesa međunarodnog priznanja Republike 

Hrvatske.  

 


