
 

 

 

 

Zemljo moja lijepa 

Domovino jedina 

Raširi ruke 

U zagrljaj stegni 

Svu djecu svoju 

Onu 

Što se rasuše svijetom 

I onu 

Što na ognjištu tvome 

Ostadoše 

Posadi ih 

U krilo majčinsko  

Priču što je mnogi 

Zaboraviše 

Ponovo im ispričaj 

Da je sadašnjost 

Bez prošlosti slijepa 

Da bez poštenja  

Budućnosti nema 

Da je dom gnijezdo 

U kojem ljubav i dobrota 

Život rađaju 

 

Odlomak iz pjesme “Majci Hrvatskoj”  

Katice Pavkić Špiranec 

 
 

 

 

UPOZNAJMO SVOJU PROŠLOST DA BISMO ŽIVJELI 

SADAŠNJOST I GRADILI BUDUĆNOST 

 

 

 

Hrvatsko društvo Ljubljana 

 

U subotu 28. siječnja 2017. u 17.00 sati u Hrvatskom 

domu, Masarykova ulica 14, pozivamo vas na 

predavanja dr. sc. Marina Sopte i dr. sc. Josipa 

Jurčevića iz novije hrvatske povijesti. 

 

“Praktična, 'pozitivna', realna snaga povijesti baš i stoji u 

tome što je historija vrsta štedionice drevnih energija koje 

se baš njenim posredovanjem kao žive sile predaju 

potomstvu. Sve renesanse, svi preporodi su plod 

historijskih studija, pa zato ih i mi preporučamo kao 

glavno sredstvo hrvatskog preporoda. Jer samo ona 

snaga umire koja je bez povjesničara. Hrvatska povijest 

nije mrtvo slovo i dok je nje, mi smo nasljednici ne samo 

bolova već i kreposti naših otaca.” 

 

Antun Gustav Matoš  

  



 
 

 

Dr. sc. Marin Sopta rođen je 1950. godine u Širokom Brijegu. 

Velik dio života proveo je u Kanadi, gdje se i školovao nakon 

mature u domovini. Aktivno je djelovao u hrvatskoj političkoj 

emigraciji, a u domovinu se vratio 1995. godine i aktivno 

uključio u politička zbivanja. 

Problemi iseljene Hrvatske i povezivanje s maticom jedno su 

od njegovih glavnih područja zanimanja. 

On je duša obaju Kongresa iseljene Hrvatske, prvoga u 

Zagrebu 2014. i drugoga u Šibeniku 2016. godine. 

Sada je direktor Hrvatskoga centra za strategijska istraživanja 

u Zagrebu. 

Tema njegovoga predavanja je: Povijest hrvatskog 

iseljeništva i borba za očuvanje hrvatskog identiteta. 

 
 

Prof. dr. sc. Josip Jurčević rođen je u Studencima kod 

Imotskoga 1951. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je 

u Zagrebu. 

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1975. godine diplomirao je 

iz povijesti i filozofije. Magistrirao na istom fakultetu 1996. 

godine s temom Problemi proučavanja žrtava Drugoga 

svjetskog rata na području Hrvatske. Doktorirao je 2000. 

godine s temom Represivnost jugoslavenskog sustava u 

Hrvatskoj 1945. godine. 

Predavač je povijesti na Sveučilištu u Zagrebu i znanstveni 

djelatnik na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. 

Autor je brojnih knjiga, studija i članaka te čest gost u 

medijima. 

Angažiran i u politici; na predsjedničkim izborima 2009. godine 

kao nezavisni kandidat dobio je 2,7 % glasova. Tema 

njegovoga predavanja je Hrvatsko (ne)suočavanje s 

totalitarnim iskustvima. 


