AMCA Toronto Lecture Series 2016
Saturday, November 26, 2016 at 7:30 pm

Zorislav Lukić: 175 godina Matice hrvatske
Zorislav Lukić
Zorislav Lukić je rođen u Kopru, a u Zagreb je doselio 1968.
Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
povijest i etnologiju 1984., a sljedeće godine se zaposlio u
Historijskom arhivu u Karlovcu, i tamo radio do kraja 1989.
Obrađivao je građu Kraljevske kotarske oblasti s kraja 19. i
početka 20. stoljeća. Od 1990. do 1995. radi u Tajništvu
Hrvatske socijalno liberalne stranke, a od veljače 1995. do
kraja 1996. u Gradskoj knjižnici u Zagrebu i to u informativnoj
službi, na odjelu za klasifikaciju i odjelu katalogizacije.
Priredio je izložbu koja je bila postavljena u Gradskoj knjižnici
u povodu stote obljetnice smrti Ante Starčevića Od 1997 radi u
Matici hrvatskoj na mjestu tajnika za članstvo, zatim kao poslovni tajnik, a 2002. je izabran za
glavnog tajnika. Od važnijih projekata Matice hrvatske u kojima je sudjelovao ističu se Hrvatski
pravopis na kojem je bio tajnik projekta, ciklus od šest znanstvenih skupova, glazbeni ciklus
Mladi glazbenici u MH, Komunikološka škola MH, koje je osmislio i vodio. Uredio je nekoliko
knjiga, uključujući Hrvatski identitet, Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj, 110
godina Hrvatske seljačke stranke, a napisao je nekoliko scenarija za dokumentarne filmove
(Matica hrvatska 2010, Vlaho Bukovac – hrvatski kozmopolit, Ogranci Matice hrvatske) te je
pisao društvene komentare, uglavnom u Vijencu.
Abstract
Matica Hrvatska osnovana je 10. veljače 1842. Tijekom djelovanja objavila je brojna knjižna
izdanja od najveće nacionalne važnosti sa svih područja hrvatske kulture i znanosti, a objavila je
i veliki broj prijevoda najvažnijih svjetskih autora. Od velike su važnosti i deseci časopisa koje je
pokrenula. U ključnim povijesnim trenucima odigrala je i vrlo važnu ulogu u širem društvenom
kontekstu, pa i političkom, kao što je bila njezina noseća uloga u Hrvatskom proljeću.
Jedan od većih znanstvenih projekata koji danas nosi je edicija Hrvatska povijest, koja se
objavljuje u 7 svezaka i u čijoj izradi sudjeluje oko 120 znanstvenika.
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