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Matica hrvatska, Ogranak Osijek, 2004.

Prof. dr. sc. Antun Šundalić objavljujući svoju
knjigu «Hrvatsko društvo i integracijski procesi»
već u samom naslovu ističe i potvrđuje aktualnost
sadržaja knjige. Globalizacija i integracijski procesi
svakodnevno su korišteni pojmovi i fraze, kako
u običnoj svakodnevici, tako i u stručnim i znan
stvenim krugovima. Prof. dr. sc. Antun Šundalić,
po svojoj naobrazbi izvorno sociolog, obradio je
sa sociološkog stajališta, integraciju u hrvatskom
društvu, globalizaciju koja neumitno grabi i osvaja
sva društvena područja i utječe na tijek razvoja
društvenih promjena.
Autor je sadržaj knjige podijelio u 8 pogla
vlja:
1. Uvod,
2. O sveprisutnoj nejednakosti
3. Što smo naslijedili?
4. Ambivalenost globalizacijske blizine
5. Briga oko identiteta
6. Vrijednost socijalnog kapitala
7. Napredak i socijalno blagostanje
8. Što slijedi?
N a kraju knjige autor je na dao sažetak (129133 str.) na hrvatskom jeziku; i summary (135-139
str.) na engleskom jeziku.
U popisu literature navedene su 153 biblio
grafske referencije, u tekstu je autor dao 19 tablica,
a na kraju knjige nalazi se kazalo imena.
Za čitatelja-studenta će, smatram, biti osobito
zanimljive tablice koje je autor u tekstu knjige
prikazao, i to prema nazivu tablice:
1. Zastupljenost različitih vrijednosti u hrva
tskom društvu
2. Faktori važni za integraciju
3. Što Hrvatsku čeka ulaskom u EU?
4. Odnos prema integarcijskim procesima
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5. Opredjeljenost za tržišnu kvalitetu
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6. Poznavanje Europske unije
7. Dostupnost informacija o EU
8. Mišljenje o EU
9. Mišljenje o ulasku u EU
10. Moguće posljedice ulaska Hrvatske u EU
11. Važne informacije o EU
12. Ocjena povjerenja u institucije
13. Kojim se institucijama vjeruje
14. Što donosi privatizacija?
15. Poželjni ciljevi privatizacije
16. Uzroci teškog stanja hrvatskog gospodarstva
17. O čemu ovisi gospodarski razvoj?
18. Pomoć povratnika hrvatskom gospodarstvu

19. Europski uspješan poduzetnik u hrvatskim
prilikama.
Vrlo pregledno i sustavno izlažući u tablicama
problematiku sveukupnoga hrvatskog društva autor
vodi čitatelja od činjenica k novim saznanjima i
pretpostavkama za nove trendova razvoja u druš
tvu.
Sam autor u predgovoru kaže d aje tekst knjige
na svoj način i « ... deskripcija i interpretacija nekih
momenata neoliberalnog kapitalizma i njihova
odraza na hrvatsku tranziciju». Knjiga nije, prema
svemu sudeći, namijenjena samo studentima, već
i svima ostalim zainteresiranim za problematiku
hrvatskog društva i neminovnost procesa integraci
je koji se pred svima nama nalazi.

