In memoriam – Lidija Čehulić Vukadinović

27. listopada 2017. godine studenti i djelatnici Fakulteta političkih
znanosti u Zagrebu izgubili su profesoricu i kolegicu Lidiju Čehulić
Vukadinović. Profesorica Čehulić Vukadinović doktorirala je
na Fakultetu političkih znanosti 2003. godine. Od 1992. do 2000.
godine radila je u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske te je
stekla čin poručnice. Bila je urednica brojnih časopisa i zbornika,
autorica mnogih članaka i knjiga, suorganizatorica brojnih seminara
i ljetnih škola, među kojima je najpoznatija ona održana na otoku
Šipanu. Profesorica Čehulić Vukadinović aktivno je promicala ideje
euroatlantizma u Hrvatskoj putem Atlantskog vijeća Hrvatske,
u suradnji s kojim je organizirala mnoštvo predavanja i raznih
događanja na kojima su se mladi upoznavali s radom NATO saveza
i Europske unije.
Profesorica Čehulić Vukadinović svojim je šaljivim dosjetkama i
zanimljivim predavanjima uveseljavala studente od 2000. godine,
kada je zaposlena na Fakultetu političkih znanosti. Svako bi njezino
predavanje uvijek bilo upotpunjeno nekim osobnim primjerom o
zadanoj temi. U sjećanju će mi zauvijek ostati njezino predavanje
kada je tema bio izlazak Francuske iz vojnih struktura NATO
saveza. Profesorica nam je, osim ostalih važnih informacija, tada
rekla da je i sjedište NATO saveza premješteno iz Pariza u Brussel
te je dobrih 20-ak minuta prepričavala svoje dojmove o tom novom
sjedištu, da je zgrada premala, osvjetljenje u zgradi preslabo itd.
Ovim primjerom želim pokazati da je uvijek imala sposobnost
detektirati koliko je studenata u dvorani bilo zainteresirano za
najavljenu temu predavanja te je, ukoliko je broj istih bio mali,
ostatak dvorane animirala svojim šaljivim dosjetkama. Svi su
studenti našega fakulteta ovu profesoricu zapamtili kao iznimno
vedru i veselu osobu koja će svakome pokušati pomoći u rješavanju
bilo kojeg problema. Njezini kolegiji uvijek su bili zanimljivi te bi
se svake godine na upisima popunili među prvima. Ona je bila
profesorica koja je uistinu cijenila aktivnost i sudjelovanje studenata
na predavanjima i seminarima. Ako ste i vi bili takvi, čak i nešto
lošije napisan kolokvij ili ispit nisu je mogli spriječiti da vas nagradi
boljom ocjenom.
27. listopada 2017. godine Hrvatska je izgubila jednu od vodećih
stručnjakinja u području međunarodnih odnosa, no nama puno
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bitnije, Fakultet političkih znanosti ostao je bez voljene profesorice
koja će ostati u lijepom sjećanju svim studentima i djelatnicima. Bez
obzira na to jesmo li ili nismo imali priliku slušati njezina predavanja
ili s njom surađivati, uvijek ćemo pamtiti njezin vedar i veseo
karakter i otvorenost za raspravu, njezinu stručnost i uključenost u
našu zajednicu. Hvala joj na svemu.
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