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OBRAZLOŽENJE DODJELE PRIZNANJA RUDI SUPEK PROF.DR.SC. IVANU CIFRIĆU 

 

Akademik Cifrić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Rođen je 22. I. 1946. u Petrijevcima, gdje je završio osmogodišnju školu (1961.). Gimnaziju je 

završio u Osijeku 1965. godine a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je (1969.) 

sociologiju (A) i filozofiju (B). Nakon studija radio je u poljoprivredno-industrijskom kombinatu «PPK 

Valpovo» gdje je 1970. godine pokrenuo i uređivao tvornički list «Kombinat».  

Magistrirao (1973.) je i doktorirao (1980.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje 

je na Odsjeku za sociologiju 1970. izabran za asistenta, a za profesora u trajnom zvanju 1997. godine. 

Akademik Cifrić bio je stipendist Zaklade Alexander von Humboldt-Stiftung u razdoblju od 1984-1985. 

godine.  

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavao je na dodiplomskom studiju sljedeće 

predmete: «Statistiku», «Sociologiju sela», «Sociologiju religije», a uveo je u studij sociologije 

predmete «Hrvatsko društvo», «Socijalna ekologija», «Sociologija obrazovanja» (za sociologe) i «Etika 

okoliša». Organizirao je i vodio poslijediplomski znanstveni studij «Socijalna ekologija». Sociologinje i 

sociolozi brojnih generacija bili su njegovi studenti na različitim sveučilištima u Hrvatskoj, a sudjelovao 

je i u obrazovanju studenata s drugih fakulteta i studijskih grupa. Predavao je «Sociologiju 

obrazovanja» za studente Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Muzičke akademije i Fakulteta za 

defektologiju Sveučilišta  u Zagrebu, a predmet «Socijalna ekologija» uveo je na Odsjeku za sociologiju 

Filozofskog fakulteta u Zadru i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu kemijskog 

inženjerstva i tehnologije u Zagrebu i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu predavao je 

nekoliko godina «Socijalnu ekologiju». Sudjelovao je kao gost predavač ili voditelj kolegija na 

poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Zadru, Beogradu i Ljubljani.  

Akademik Cifrić objavio je 14 autorskih knjiga: Revolucija i seljaštvo (1981.), Klasno društvo i 

obrazovanje (1984.), Ekološka svijest mladih (1987. u koautorstvu s B. Čuligom), Ekološka adaptacija i 

socijalna pobuna (1990.), Ogledi iz sociologije obrazovanja (1990.), Napredak i opstanak (1994.), 

Bioetika (2000.), Moderno društvo i svjetski etos (2000.), Okoliš i održivi razvoj (2002.), Ruralni razvoj i 

modernizacija (2003.), Bioetička ekumena (2007.), Kultura i okoliš (2009. i dopunjeno izdanje 2012.), 

Pojmovnik kulture i okoliša (2009). Uredio je nekoliko znanstvenih zbornika: «Društvo i ekološka kriza» 

(1988), «Ekološke dileme» (1989), «U susret ekološkom društvu» (1990), Razvoj. Pretpostavke i 

ekološka protuslovlja» (1992),  «Bioetika. Etički izazovi znanosti i društva» (1998), «Znanost i društvene 

promjene» (2000), «Relacijski identiteti» (2008). Objavio je i preko stotinu znanstvenih i stručnih 

radova u časopisima i zbornicima, te oko 170 recenzija inozemnih knjiga.   

Vodio je brojne znanstvene projekte: «Ekološka svijest mladih» (1986.-1987.), «Ekološki 

aspekti društvenog razvoja» (1986.-1990.), «Socijalnoekološki aspekti razvoja» (1990.-1996.), 

«Socijalnoekološki i modernizacijski procesi u Hrvatskoj» (1996.-2000.), «Modernizacija i identitet 

hrvatskog društva» (2002.-2005).). Voditelj projekta «Modernizacija i identitet hrvatskog društva. 
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Sociokulturne integracije i razvoj» (2007.-2012.) te bio suradnik na znanstvenim projektima iz područja 

sociologije religije u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu : Religijske promjene i vrijednosti u 

hrvatskom društvu (1996.-2002.), Društvene i religijske promjene u Hrvatskoj (2003.-2006.). 

Znanstveni novaci kojima je bio mentor u sklopu projekata koje je vodio razvili su se u vrsne 

znanstvenike i danas su profesori na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Krešimir Kufrin, Nenad Karajić, 

Branka Galić i Krunoslav Nikodem). 

Organizirao je «Sociološku ljetnu školu» (Crikvenica 1987.-1990.) i sudjelovao na brojnim 

domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Organizirao je više znanstvenih kolokvija i skupova 

o aktualnim temama: u suradnji s HAZU, Uloga znanosti u održivom razvoju (1992.),u suradnji s Goethe 

Institutom, Ekološki izazovi modernom društvu (1996.), Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društvu 

(1997.), Tijekovi i mijene mišljenja, svijeta i čovjeka (2000.), te inicirao organizaciju skupa Razvoj i okoliš 

– perspektive održivosti (2011.). 

Predstojnik Zavoda za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bio je od 1986-

2002., te u dva mandata pročelnik Odsjeka  za sociologiju (1981.-1983. i 1996.-1998.). 

Jedan je od pokretača, te je bio i tajnik uredništva časopisa «Revija za sociologiju». Bio je član 

uredništva časopisa «Kulturni radnik», «Revija za sociologiju» i «Sociologija sela». 

Akademik Cifrić pokrenuo je 1992. godine časopis «Socijalna ekologija» i od tada je njegov 

glavni i odgovorni urednik. Također je pokretač časopisne biblioteke «Razvoj i okoliš» (od 1994.). 

Bio je i višegodišnji tajnik Hrvatskog sociološkog društva a njegov predsjednik u dva razdoblja, 

od 1986.- 1988. i od 1988.-1990. Član je Hrvatskog sociološkog društva; Kluba hrvatskih 

humboldtovaca; Hrvatskog bioetičkog društva; International Sociological Association – ISA ( RC24). 

Nagrađen je «Velikom medaljom» Filozofskog fakulteta (1991.) i «Godišnjom državnom 

nagradom za znanost» (2000.). 

Za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti 

izabran je 2010. godine. 

 

Iz svega navedenog vidljiv je široki raspon djelovanja u različitim aspektima nastavnog rada, 

različitim znanstvenoistraživačkim područjima i različitim stručnim djelatnostima i aktivnostima 

akademika Cifrića. Njegov znanstvenoistraživački rad u više znanstvenih područja, od sociologije sela i 

prostora, sociologije obrazovanja, sociologije religije i napose socijalne ekologije značajan je za razvoj 

sociologije u Hrvatskoj. Fokusirajući se posljednja dva desetljeća na propitivanja i istraživanja u 

kontekstu modernizacije te u kontekstu transformacijsko-tranzicijskih promjena u Hrvatskoj  značajno 

je doprinio širenju znanstvenih spoznaja o navedenim područjima.  

Posebno značajnim je i njegov rad posljednja dva desetljeća na afirmiranju socijalne ekologije 

kao znanstvenoistraživačke discipline u Hrvatskoj. Uvođenjem predmeta „Socijalna ekologija“ na 

sveučilištima u Hrvatskoj, pokretanje časopisa „Socijalna ekologija“ i pokretanje biblioteke „Razvoj i 

okoliš“ nije samo doprinio razvoju struke, već i doprinos širenju svijesti o značajnosti ekoloških pitanja 

u Hrvatskoj. Njegov znanstveni interes za različita bioetička pitanja koja prepoznaje unutar svih 

navedenih područja kojima se bavio i u različitim aspektima individualnog i društvenog života, također 

su izuzetno značajnim doprinosom za hrvatsku sociologiju. U njegovoj organizaciji održan je prvi skup 

uopće o bioetici u Hrvatskoj. 

 


