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Predgovor

Udruga hrvatskih domoljuba iz Osijeka odlučila je kroz znan-
stveno istraživanje promijeniti krivu percepciju Domovinskoga 
rata kod manjega dijela pučanstva. Istovremeno, odlučila je sa-
znati što njegovim uzrocima, ratnoj faktografiji i posljedicama 
znaju studenti dodiplomskoga studija Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, odnosno kakva su im predznanja koja 
su stekli na temelju postojećih kurikuluma povijesti. U cilju toga 
pokrenuli su projekt PAX CROATORUM - narušene vrijednosti Do-
movinskoga rata koji je naišao na odobravanje svekolike javnosti. 
Navedeni Projekt je pokrenut inicijalnim financijskim sredstvima 
koja su dobivena kroz javni natječaj od strane Osječko-baranjske 
županije. U cilju provedbe navedenoga projekta, Udruga hrvat-
skih domoljuba ostvarila je znanstvenu suradnju s Institutom 
društvenih znanosti Ivom Pilarom, odnosno s njegovim Područ-
nim centrom Osijek koji ima višegodišnju plodonosnu tradiciju 
istraživanja Domovinskoga rata. 

Tijekom prvoga i drugoga kvartala ove godine Udruga hrvat-
skih domoljuba i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni 
centar Osijek proveli su istraživanje na sedam od ukupno seda-
mnaest sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osije-
ku. Udruga je odradila tehničke aspekte istraživanja, a Institut je 
znanstveno obradio prikupljene podatke. Tijekom realizacije Pro-
jekta u operativno-tehničkom smislu značajan trud su uložili čla-
novi i Predsjedništvo Udruge hrvatskih branitelja, imam potrebu 
istaknuti sljedeće članove: Dalibora Križanovića, Mladena Matani-
ća, Antu Šimića i Stjepana Španjića. 

Kao što je navedeno, istraživanje je provedeno među studenti-
ma preddiplomskoga studija. Ukupno je u istraživanju sudjelovao 
1091 student ispunjavajući anketu koja je imala trideset pitanja, a 
svako pitanje je imalo šest ponuđenih odgovora od kojih je samo 
jedan bio ispravan odgovor. Studenti su autonomno proučili po-
nuđene odgovore, te zaokružili svoj odgovor. Tijekom istraživanja 
korištene su sljedeće znanstvene metode: metoda analize, meto-
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da sinteze, komparativna metoda, povijesna metoda, normativna 
metoda i statistička metoda. Osnovni cilj znanstvenoga istraživa-
nja je bio doći do kvalitativnih spoznaja o esencijalnim znanjima 
studentske populacije o društveno-političkom uređenju SFRJ, ve-
likosrpskoj ideji na prostoru SFRJ odnosno Republike Hrvatske, 
uzrocima Domovinskoga rata, ulozi JNA u velikosrpskom projek-
tu, nastanku nezavisne i suverene Republike Hrvatske. Rezultati 
znanstvenoga istraživanja, provedenoga u sklopu znanstvenoga 
projekta PAX CROATORUM - narušene vrijednosti Domovinskoga 
rata, bit će urbi et orbi prezentirani, šaljući poruku mira Hrvatskoj 
i svijetu, kao što je navedeno u nazivu projekta PAX CROATORUM.

Zahvaljujem svima koji su pomogli surađujući na realizaciji 
ovoga iznimno značajnog projekta, čiji su kvantitativni i kvalitativ-
ni rezultati prikazani u ovoj knjizi. 

Osijek, 29. rujna 2019.  
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