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Naziv projekta  

 
Katolički svećenici rektori Sveučilišta u Zagrebu 

 
Strateško područje; naslov teme 1 

Strateško područje: 7. Crkva i teologija kroz povijest 
 
Naslov strateške teme: 3. Katolički svećenici rektori Sveučilišta u Zagrebu 
 

Voditelj projekta  

 
Doc. dr. sc. Ana Biočić 

Suradnici  

Izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković 

Doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar 

Trajanje projekta  

2015.-2020. 
 

Ukupan iznos troškova projekta 
Izvor financiranja 

63.000,00 
 
Sveučilište u Zagrebu – potpore znanstvenim istraživanjima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja – potpore izdavanju 
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, KBF (izložba) 
 

Sažetak  
(metodologija istraživanja; ciljevi; očekivani rezultati)  

 

                                                           
1 Vidi Strateški program znanstvenih istraživanja 2015. – 2020., 5. poglavlje, str. 23-37. 
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Cilj je na osnovu arhivske građe, periodike, tiskanih djela svećenika i relevantne literature rekonstruirati biografske 
podatke svećenika rektora Sveučilišta i razvidjeti njihov doprinos kako matičnom Fakultetu, tako i razvoju zagrebačkog 
Sveučilišta. Pritom će se koristiti kritičko-analitička, interpretacijska, komparativno-kompilacijska, deskriptivna i kritičko-
sintetička metoda. Osim rasvjetljavanja biografskih podataka, istraživanjem ćemo nastojati revidirati i upotpuniti 
bibliografske podatke o rektorima Sveučilišta, profesorima Fakulteta kao i kritički prikazati radove pojedinih profesora. Do 
sada smo istražili nekoliko arhiva u RH i detaljno obradili biografske podatke o svim rektorima te istraživanja sumirali u 
knjizi. Također smo obradili rad profesora Bujanovića, a nadalje ćemo nastojati interpretirati znanstveno djelovanje i drugih 
rektora profesora. 

Očekivani rezultati su dopunjavanje povijesnog mozaika dosad sustavno neistražene kolektivne biografije svećenika 
rektora Sveučilišta. Samim time dopunjuju se praznine neistražene povijesti Katoličkog bogoslovnog fakulteta kao sastavnice 
Sveučilišta u Zagrebu, te samog Sveučilišta. U rad ćemo nastojati uključiti i studente (za pripremu izložbe) kako bi bolje 
upoznali povijest matičnog Fakulteta i samoga Sveučilišta. 

Ključne riječi  
crkvena povijest, povijest Sveučilišta, 19. i 20. stoljeće, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet 
 

Ostvareni rezultati  

I. Izložba: povodom obilježavanja 350. godišnjice postojanja Fakulteta 2019. u prostorijama Fakulteta 
 

II. Knjiga: Ana Biočić, Slavko Slišković, Profesori Katoličkoga bogoslovnog fakulteta rektori Sveučilišta u 
Zagrebu, u tisku. 

 
III. Znanstveni radovi: 

Ana Biočić, Svećenik, intelektualac i rektor Sveučilišta Anton Franki (1844. – 1908.) – disciplinski ili 
politički proces?, Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  39 (2015.) 75, 121-138 
Ana Biočić, Iva Mršić Felbar, Ivan Bujanović (1852. – 1927.) – profesor Bogoslovnog fakulteta, rektor 
Sveučilišta u Zagrebu i autor prvoga mariološkog priručnika na hrvatskom jeziku, Bogoslovska smotra, 86 
(2016) 2, 379-406 
 

IV. Izlaganja na znanstvenim skupovima: 
Znanstveni skup "O životu i djelu Josipa Pazmana", Pakrac, 7. studenoga 2015.; Ana Biočić, Slavko 
Slišković: Nastavno-znanstvena djelatnost Josipa Pazmana 
XIV. dies theologicus Doprinos Katoličke crkve razvoju obrazovanja. 350 godina Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 8. svibnja 2019.; Ana Biočić: Doprinos profesora Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu kroz službu rektora Sveučilišta;  
Isto, Slavko Slišković: Crkva i razvoj školstva 

 
 

 


