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u kontekstu uključivanja Hrvatske u Europsku
uniju, pokazuje najnovija povijest da je ključno
političko pitanje između dva susjedna naroda
uspostavljanje međusobnog povjerenja koje
vodi dobrim političkim odnosima, prosperitetu,
miru, toleranciji te razvoju novih država koje
se integriiraju u EU i euroatlanske integracijske
procese. U prikazu ove vrijedne znanstvene knjige
možemo zaključiti prema prezentiranim sadržajima
da povijest druge polovice 19.stoljeća pokazuje
sve ono što su sve u tom vremenu politički prošli
narodi Slovenije i Hrvatske i koje su bitne političke
odrednice dovele do razvoja susjednih naroda i
njihovog državnog osamostaljenja država na kraju
20.stoljeća. Kompartivnom usporednom analizom
političkih odnosa Hrvatske i Slovenije, na početku
21.stoljeća s povijesnim političkim odnosima u
drugoj polovici 19.stoljeća, možemo zaključiti da se
tranzicijsko suprostavljeno razdoblje kontinuirano
i evolutivno ponavlja među susjednim narodima
s mnoštvom različitosti koje ponekad dovode do
međusobnog nepovjerenje i straha od gubitka
nacionalnog identiteta i zasluženog povijesnog
kulturnog naslijeđa u političkim odnosima
između Hrvatske i Slovenija da žive, djeluju i
rade u okvirima integrirane Europske unije s
maksimlanom
međusobnom
pokretljivošću,
gospodarskim i političkim tolerantnim odnosima
te zajedničkim kolateralnim dobrosusjedskim
projektima u domeni razvoja zajedničkih lokalnih,
nacionalnih, regionalnih i globalnih gospodarskih
i političkih odnosa susjednih prijateljskih zemalja.
Ova vrijedna knjiga autorice Nataše Podgoršek
generira nova povijesna, politička i komunikološka
zanja o slovensko-hrvatskim političkim odnosima
u drugoj polovici 19 stoljeća (1848-1903) i uvodi
čitatelja u temeljne povijesno- političke stečevine
koje direktno ili indirektno kolateralno utječu na
današnje odnose između Hrvatske i Slovenije.
Korištena i citirana znanstveno-stručna literatura je
standardno koherentna i logično odabrana u skladu
s novim suvremenim znanstvenim povijesnim i
komunikološkim znanstvenim i publicističkim
standardima. Uvidom u raspoloživa dosadašnja
istraživanja, slična problematika još nije na ovakav
specifičan način obrađivana te je u tom pogledu
razvidno da se pred nama nalazi zanimljiva knjiga
koja će imati širi odijek u relevantim znanstvemnim
i političkim odnosima između dva dobrosusjedska
i prijateljska naroda na početku zajedničkog
suživota u okrilju integrirane EU. Na kraju ovog
prikaza možemo zaključiti da prezentirana knjiga
predstavlja koherentnu
povijesnu, političku i
komunikološku građu koja postaje dragocijeni
poticaj za nastavak istraživanja povijesti slovenskohrvatskih političkih odnosa i nakon druge polovice
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19.stoljeća. Slobodan sam, a temelju svega iznesenog,
ovu vrijednu knjigu preporučiti svima onima
koji izučavaju povijest, političke i komunikološke
odnose te nastavnicima i studentima politologije,
komunikologije i povijesti na svim razinama
diplomskih, magistarskih i doktorski studija na
Sveučilištima Hrvatske i Slovenije.
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Slavo Kukić, Brane Markić: METODOLOGJA
DRUŠTVENIH ZNANOSTI, Metode, tehnike,
postupci i instrumenti znanstvenoistraživačkog
rada, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru,
Mostar, 2006., 51. str.
Renomirani ugledni metodolozi iz mlađe generacije,
prof.dr.sc. Slavo Kukć i prof.dr.sc. Brane Markić,
znanstvenici i nastavnici Sveučilišta u Mostaru
(Bosna i Hercegovina) priredili su zanimljivu
zanstvenu knjigu pod naslovom METODOLOGJA
DRUŠTVENIH ZNANOSTI, Metode, tehnike,
postupci i instrumenti znanstvenoistraživačkog
rada. Vrijedno je odmah naglasiti da autori
metodologiju , grč. (usp.metoda + logos – riječ,
govor) ne promatraju samo kao znanost o
metodama znanstvenog rada već metodologiju
društvenih znanosti rasčlanjuju, elaboriraju,
dopunjuju na tehnike, postupke te instrumente
znanstvenoistraživačkog rada. U tom pogledu
autori se približavaju metodskom proučavanju
metodologije društvenih znanosti kao integralnom
interdisciplinarnom metodskom zaokruženenom
znanstvenom istraživanju gradiva koje čitatelju,
znanstvenicima i studntima na zanimljiv i metodsko
prilagodljiv način približava znanstvenoistraživački
rad u znanstvenom području društvenih znanosti.
Uspoređujući ovu knjigu sa sličnim metodološkim
knjigama i literaturom u području metodologije
društvenih znanosti možemo ustvrditi da ova knjiga
predstavlja na izuzetan i svrsishodan znanstveni
način metodologiju promišljanja sustavnih i
primjenjenjenih provedbenih društvenih istraživanja
za izučavanje novih znannstvenoistraživačkih
društvenih možebitnih problema. Knjiga čitatelja
poučava o metodama, tehnikama, postupcima
i pravilima znanstvenoistraživačkog rada
te
znanstvenika i studenta ispravno uvodi u
svijet znanosti i znanstveno istraživačkog rada.
Kao dugogodišnji metodolog moram odmah
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izuzetno pohvaliti autorska razmišljanja o metodi
znanstveno istraživačkog rada jer autori metodu
pojmovno određuju, grč. (methodos), ne samo
kao put za tradicionalno istraživanje prirodnih
pojava, pristupanja i proučavanja njihovih pojava
za planomjerno utvrđivanje puta istine i puteva
djelovanja, već kao oblik za pruočavanje svakog
uopćenog istraživačkog fenomena koji vodi do
znanstvene istine.
Suautori svoja znanstvena
razmišljaju šire izvan metode i dodatno elaboriraju
i proširuju metodologiju na metodološke tehnike,
postupke i instrumente znanstvenoistraživačkog
rada u zahtjevno područje društvenih znanosti koje
traži izuzetno senzibilne i nedvojbene istraživačke
pravce za kojom suautori u knjizi, svijesno
ili nesvijesno, tragaju na zasadima poznatih
postavljenih filozofskih istraživačkih pravca koji,
prema Descartu (Descartes), shvaćaju znanost kao
integralno promatraje stanja prirode (tjelesno) i
duhovnosti (fizčko i psihičko stanje) u području
društvenih pojava koje je moguće istražiti i približiti
javnosti mnoštvu nezavisnih tehnika istina,
principa te instrumenata znanstvenoistraživačkog
rada. Tako znanstveni dualizam u istraživanju
prirodnih i društvenih pojava ponekad zapada u
problem nerješivih proturiječnih pitanja, dubioza,
sumnjivih istraživanja, neizvjesnosti, nesigurnosti,
znanstvene neodlučnosti, nepouzdanosti, nejasnoće
i neodređenosti koja vodi dualističkom sindromu
istraživanja u području društvenih znanosti.
Autori u predgovoru ove vrijedne knjige odmah
upozoravju na možebitne dualističke metodološke
znanstvenoistraživačke
moguće
probleme
i prednosti koje donosi nova informacijska
i komunikacijska tehnologije u području
znanstvenoistraživačkog rada. Informacijsku i
komunikacijsku tehnologiju shvaćaju, ne samo
kao istraživačku snažnu potporu i podlogu, već
kao novu istraživačku dimenziju za sustavno
unapređenje istraživanja u znanstvenoistraživačko
području društvenih znanosti
Prezentirana knjiga podijeljena je u dva integralna
i komplementarna tematska dijela (I) i (II) odnosno
tematske cjeline. Prva tematska cjelina obrađena
je kroz osam tematskih područja, i to: (1) Pojam
znanosti i znanstvenoistraživačkog rada (S.Kukić);
(2) Odnos znanstvene metode i metodologije
(S.Kukić); (3) Faze procesa znanstvenoog istraživanja
(S.Kukić); (4) Metode znanstvenoistraživačkog
rada; (5) Tehnike prikupljanja i obrade empirijskih
rezultata (S.Kukić); (6) Primjena informacijske
tehnologije u procesu istraživanja (B.Markić); (7)
Pisanje znanstvenog djela (S.Kukić); i (8) Literatura
(od 85. bibliografskih izvora standardne literature)
prema osobnom izboru suautora.
Druga tematska cjelina (II) naslovljena je kao
ISSN 1330-0067

dodatak knjizi, odnosno prošireno poglavlje (9) ,
s zadanim naslovom „Statističke tehnike obrade
podataka (B.Markić); (10) Popis korištenih tablica;
(11) Popis korištenih slika; (12) Indeks pojmova; i
(12) Indeks imena.
Prezentirana druga tematska cjelina pod naslovom
„Statističke tehnike obrade podataka“ su izvrsna
dopuna tradicionalnim statističkim istraživanjima
(klasične istraživačke statistike) koja svojim
autorskim razmišljanjima i načinom obrade, u
korelaciji s postignućima i primjenom novih
informacijskih i komunikacijskih zakonitosti i
tehnološke istraživačke potpore, u metodološkom
pogledu knjigu ovim dodatkom stavlja u funkciju
proučavanja količinskih i utjecajnih promjena
u razvoju i proučavanju društvenih pojava,
gospodarstva, politike, kulture, znanosti, športa i
umjetnosti u cilju iskazivanja znanstvenih rezultata
i dobivenih istraživanja u znanstvene svrhe radi
sustavnog pruočavanja društvenih pojava.
Ova knjiga u prezenativnom smislu predstavlja
koherentno i integralno djelo koje zaslužuje pažnju
svih čitatelja, istraživača, znanstvenika i studenta
kojima je prvenstveno ova znanstveno i pedagoški
vrijedna knjiga i namijenjena.
Iz svega iznesenog na kraju ovog kratkog prikaza
možemo ovu izuzetno vrijednu knjigu koja
je priređena od mladih vrijednih istraživača i
nastavnika (Slave Kukića i Brane Markića), iz
Sveučilišta u Mostaru, preporučiti svima onima
koji sustavno i dubinski izučavaju i znanstveno
istražuju društvene pojave i fenomene na drugim
sveučilištima izvan Bosne i Hercegovine u području
društvenih znanosti. Posebno sam slobodan
preporučiti ovu knjigu kao metodološko dobro
došlo novo štivo svim studentima i nastavnicima,
ne samo Sveučilišta u Mostaru, već i svima onima
u širem regionu koji sustavno istražuju u području
društvenih znanosti te statistički obrađuju i
interpretiraju dobivene istraživačke rezultate širim
znanstvenim i društvenim javnostima.
Možemo zaključiti da ova naslovljena knjiga
„Metodologija društvenih znanosti (Metode, tehnike,
postupci te instrumenti znanstvenoistraživačkog
rada), recenzirana od prof.dr.sc.Vlatka Dolečeka i
prof.dr.sc.Srđana Vukadinovića, je izdata u nakladi
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te
ona predstavlja vrijedan znanstveni doprinos u
području društvenih znanosti i ujedno visoko
unapređuje znanstvenu produkciju Sveučilišta u
Mostaru
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