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Znanost je neizmerna enciklopedija človeškega znanja. Lotiti se te tematike je
pogumno in skorajda neobvladljivo. Snov je namreč izredno obsežna, večplastna,
interdisciplinarna, hkrati pa že na antičnih temeljih dovolj jasno opredeljena,
taka kot znanost pač je.
Osnovno avtorjevo vodilo je bilo približati svet znanosti ne le izbrancem, marveč vzbuditi v bralcu vedoželjnost, da se preizkusi v obvladovanju vsega instrumentarija, ki ga uporablja znanost in s tem sledi novim spoznanjem o svetu razuma, eksperimenta, znanstvenih metod. Navidezno brezmejni svet stroge znanstvene misli je v širokem pogledu mogoče obvladati vsaj v kontekstu stvarnosti,
v prelivanju, kompleksnosti in v medsebojnem vplivanju, vendar strnjeno in
shematično. Zato je naslov Znanost o znanosti bolj metaforičen. Znanstvenik
namreč stoji sredi življenja, obdan z družbenimi normami in ponujenimi paradigmami, da bi ga lažje obvladoval.
Znanost o znanosti je rezultat avtorjevega tridesetletnega teoretičnega in praktičnega ukvarjanja z znanostjo, kar dokazujejo tudi njegova številna predhodna
dela te zajetne monografije: Izrada seminarskog rada i kritičkoga prikaza, 1987,
Metode znanstvenoga rada, 1987, Znanstvenoistraživačka djelatnost – znanost –
stjecanje magisterija i doktorata znanosti – istraživači, 1988, Kako nastaju stručna
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djela i recenzija, 1989. Večji zalogaj, kjer se teorija zrcali v številnih primerih, pa
predstavlja njegovo obsežno delo: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, katerega četrta izdaja je izšla leta 2000, kjer je precejšen del
namenjen prav teoriji in klasifikaciji znanosti, znanstvenim kategorijam, aktivnostim in znanstvenemu raziskovanju nasploh.
Da obsežna tematika, ki bi prerasla tisoč strani, ne bi zabrisala preglednosti, se
avtor odloči, da bo snov razdelil v šest samostojnih knjig. Prva knjiga v tem opusu
je prav pričujoča Znanost o znanosti, in sicer peta dopolnjena izdaja predhodnih
izdaj, kjer gre za 60-odstotno spremenjeno vsebino, ki jo je avtor pilil in motril
v času, ko je zorela misel njegovih novih pogledov na znanost.
Avtor knjige prof. dr. Ratko Zelenika je redni profesor na Ekonomski fakulteti
Univerze na Reki in na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Doslej je objavil 24
samostojnih del in preko 400 znanstvenih in strokovnih prispevkov. Kot mentor
svojim študentom je spoznaval, kako nevešči so takrat, ko se lotijo izbranega
strokovnega problema. Je gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti v Zagrebu
in v Ljubljani, kjer predava na podiplomskem študiju prav o metodah znanstvenoraziskovalnega dela, pa tudi o zunanjetrgovinskih in transportnih zavarovanjih.
Knjigo sta recenzirala dr. Dragomir Sundać, redni profesor Ekonomske fakultete, in dr. Vladimir Rosić, redni profesor Filozofske fakultete na Reki.
Po vsebini, obsegu, vidikih obravnave, po zgradbi, metodiki predstavitve in didaktični opremljenosti je ta knjiga ena redkih v knjižni produkciji. Ko sem v
Cobissu in tujih katalogih iskala knjige s sorodno tematiko, sem bila presenečena nad redkostjo njihovega pojavljanja. Obstaja nekaj temeljnih del uveljavljenih
avtorjev, vendar predvsem z zgodovinskim ali filozofskim pogledom na znanost
(npr. F. Suton, L. Fleck, P. Rousseau, I. Asimov, M. Goldsmith, B. Osborn, D. Bernard, F. Russell, T. S. Kuhn, T. Hribar, A. Ule).
Delo Ratka Zelenike je razdeljeno na šest medsebojno povezanih delov. V Uvodu je zastavljen problem in predmet znanstvenega raziskovanja. Postavljena je
temeljna znanstvena hipoteza, pojasni nam namen in cilj raziskovanja. Navedene so znanstvene metode, s katerimi lahko dosežemo znanstveni rezultat. Drugi
del, ki ima naslov Teoretične značilnosti znanosti in izobraževanja, zajema deset
tematskih enot o pojmu znanosti, pomenu njenega preučevanja, zgodovinskem
razvoju, temeljnih in razvojnih značilnostih znanosti, o njeni umestitvi v družbo,
o diferenciaciji in integraciji znanosti, težnjah razvoja sodobne znanosti, njeni
vlogi v učeči se družbi, o pomembnih smernicah znanosti na Hrvaškem in o
značilnostih vzgoje in izobraževanja.
Na rezultate raziskovanja, ki so predstavljeni v drugem delu, se logično navezuje
tretji del z naslovom Znanost in intelektualni fenomeni, ki predstavlja odnos
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znanosti do drugih ved, (npr. filozofije), politike, kulture, umetnosti, javnosti,
ustvarjalnosti, družbenih sprememb, civilizacije ter razmerje znanost inteligenca oziroma intelektualni kapital, izobraževanje, kariera, logika, metodika, metodologija, tehnologija in tehnološka politika, najde celo stičišča med znanostjo in
različnimi vrstami ljubezni. V četrtem delu – Klasifikacija znanosti - so sistematično obdelane tri tematske enote o pomembnosti klasifikacije znanosti, o
znanstvenih načelih in strukturi sodobne znanosti. Peto poglavje nosi naslov
Znanstvene kategorije. Tukaj posveča avtor posebno pozornost devetnajstim
znanstvenim kategorijam: pojmu, definiciji, razdelitvi, razlikovanju, opisu, razlagi, znanstvenemu problemu in predmetu raziskovanja, hipotezi, predvidevanju,
znanstvenemu odkritju, dokazovanju, negiranju, sklepanju, znanstvenim teorijam, zakonom, dejstvom in njihovi potrditvi. Šesti del posveča znanstvenim
aktivnostim in raziskovanju. Spet obstaja logična povezava s predhodnimi poglavji. Zbrane so v triindvajset tematskih enot. V prvi po ustaljenem sistemu spet
najprej pojasni pojem znanstvene aktivnosti in raziskovanja. Naniza vrste raziskovanj in jih umesti v časovno, kakovostno in količinsko dimenzijo. Predstavi različne nivoje raziskovanja in meddisciplinarna razmerja ali pa individualno
in timsko raziskovanje.
Ob koncu vsakega poglavja so nanizana številna vprašanja za razpravo in
utrjevanje naučenega. 675 vprašanj ponudi tudi odgovore v posameznih poglavjih. Knjigi je dodan tudi obsežen bibliografski aparat: kazalo imen, pojmov,
kratic, avtorjeva biografija in bibliografija uporabljenih virov - 129 enot, ki nam
omogočajo še natančnejši študijski pristop.
Knjiga je napisana v hrvaškem jeziku. Čeprav avtor uporablja znanstveni stil
pisanja, je njegova terminologija prečiščena, poenotena, aktualizirana in razumljiva. Avtor sam označi knjigo za učbenik, saj ga je pri nastajanju motiviralo prav
to, da svojo raziskovalno vnemo prenese na učečo se populacijo, da jo seznani s
pravili, ki veljajo v znanosti, z metodami, načeli, modeli, ki znanstveniku služijo
kot pomagalo na poti do novih odkritij in pri njihovi kasnejši predstavitvi. Narekovale so mu ga izkušnje o slabem poznavanju temeljnih pravil znanstvenoraziskovalnega dela pri številnih visokošolskih učiteljih. Še večji izziv mu je bil,
da bi z naučenim lahko gradili mostove med obstoječim znanjem in ustvarjanjem
novih znanj. Knjigo torej namenja študentom, mladim raziskovalcem, magistrantom in doktorantom, profesorjem vseh znanstvenih disciplin in študijskih
smeri. Za osvežitev svojega vedenja o teoriji znanosti lahko po njej posežejo tudi
prekaljeni in izkušeni znanstveniki, predvsem takrat, ko morajo svoje znanstvene ideje konkretizirati v besedi in sliki. V knjigi boste našli temeljna znanja, brez
katerih bodoči znanstvenik ne bo mogel shajati. Gre za intelektualne sposobnosti učenja, kritičnega mišljenja, raziskovanja, sintetiziranja, utemeljevanja, predstavljanja rezultatov raziskovanja in njihovo uporabo v praksi.
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Odlika knjige je v objektivni znanstveni potrditvi teorije s prakso. Prepričana
sem, da bo dosegla zastavljeni cilj, tj. izoblikovati znanstveno bolj pismenega
človeka in ga motivirati za znanstvene aktivnosti, to neizmerno bogastvo, ki nam
ga ponuja znanost. Pierre Rousseau se v svoji knjigi Zgodovina znanosti, 1955,
sprašuje: »Ali ni človek s tem, da je povzdignil znanost, povzdignil tudi samega
sebe?« Avtor predstavljene knjige se lahko vpraša podobno.
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