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PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
Jedno desetljeće, točnije, čak dvanaest godina proteklo je od izlaska Psihologijskog 

rječnika. To je desetljeće vidjelo ne samo nastavak burnog razvoja psihologije, zbog ko-
jeg je psihologijska znanost proglašena najpropulzivnijom znanošću dvadesetog stoljeća, 
već i velike promjene u našoj zemlji. Tijekom tog desetljeća rasprodalo se i prvo, već po-
malo zastarjelo, izdanje našeg Rječnika, pa je došlo vrijeme za izradu novog, osuvreme-
njenog izdanja.

U proteklom smo desetljeću izgubili i jednog našeg dragog i cijenjenog člana, prof. dr. 
sc. Ivana Furlana. Svi članovi autorskog tima s naklonošću i sjetom sjećaju se zajedničke 
suradnje na izradi prvog izdanja Rječnika, pa su stoga odlučili kao svojevrstan hommage 
našem suradniku sačuvati u što većoj mjeri njegov doprinos Psihologijskom rječniku.

Ovo novo izdanje Rječnika u znatnoj je mjeri izmijenjeno i dopunjeno i to u više aspe-
kata. Prvo, on sadrži mnogo novih natuknica, posebice u područjima psihologije koja su se 
u posljednje vrijeme najviše razvijala, poput biološke psihologije, kognitivne psihologije, 
kliničke psihologije kao i drugih područja u kojima se pojavio veći broj novih pojmova i 
teorija. Drugo, rječnik sada pokriva i područja koja su u prvom izdanju bila zanemarena, 
poput traumatske psihologije. Domovinski rat, a osobito uključenost psihologa u pružanje 
psihosocijalne pomoći, potakli su nas da se uputimo u područje traumatske psihologije, što 
se odrazilo i u nizu novih natuknica. Treće, u posljednjih desetak godina posebno je posta-
la izražena uloga računalnog pristupa pojedinim problemima u znanosti općenito, pa tako i 
u psihologiji, te je i taj dio razvoja trebalo uključiti u Rječnik.

Tamo gdje nam se to učinilo potrebnim, nastojali smo osuvremeniti postojeće natu-
knice ili ih barem jasnije formulirati. Pokušali smo ispraviti i pogreške iz prvog izdanja, 
tj. nastojali smo Rječnik učiniti i u formalnom pogledu što čitljivijim. Zahvaljujući našim 
kolegama koji su nam tijekom proteklih godina dobrohotno slali svoje vrlo korisne pri-
mjedbe, osobito prijedloge za nove natuknice, uvrstili smo u novo izdanje i velik broj nji-
hovih prijedloga.

U ovo novo, nadopunjeno izdanje uvrstili smo i popis ljudi iz psihologije i drugih, sro-
dnih struka koji su u nekom razdoblju razvoja psihologije doprinijeli tom razvoju ili u ne-
kom od njezinih brojnih područja dali svoj značajan doprinos. Popis su izradili Vladimir 
Kolesarić i Mirjana Krizmanić.

S ciljem što učinkovitije, kvalitetnije i brže izrade novog izdanja u uredničke poslove 
uključili su se svi autori Rječnika. Tehničkog sređivanja mnoštva dopuna, prerada i novih 
natuknica ljubazno se prihvatio i učinio Dragutin Ivanec.

Svi zajedno zahvaljujemo i Nakladi Slap, koja je strpljivo i s razumijevanjem prihva-
tila naš relativno dugotrajan rad na ovom dopunjenom izdanju Rječnika.

U Zagrebu, siječnja 2005. Autori

Na našu veliku žalost, naš profesor i prijatelj, urednik ovog Rječnika Boris Petz, preminuo je 
upravo kad smo tekst predali u tisak. Kao urednik i organizator našeg rada na Rječniku strplji-
vo nas je poticao i tolerantno prihvaćao naše individualne razlike i stavove. Mi, njegovi sura-
dnici i suautori, s radošću i zahvalnošću sjećat ćemo se rada na Rječniku, koji je zapravo 
Borisovo djelo.

Slavko Kljaić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Silvija Szabo, Branimir Šverko. 
U Zagrebu, svibnja 2005.
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