
Pleter.info -  br. 1 

 

Aktivnosti Udruge studenata povijesti “Toma Arhiđakon” – ISHA Split (listopad - prosinac, 2014.) 

 

Drage kolegice i kolege, poštovano članstvo  

Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ - ISHA Split! 

S ciljem podrobnijeg informiranja članica i članova o aktivnostima Udruge pokrenuli smo bilten koji će se 
objavljivati kvartalno te će sadržavati obavijesti iz proteklog tromjesečja. Uz predstavljanje rada Udruge u 
proteklom razdoblju ujedno zahvaljujemo na Vašoj dosadašnjoj potpori! 

Pred Vama se nalazi prvi broj biltena „Pleter.info“ koji se odnosi na zadnje tromjesečje (listopad, studeni, 
prosinac) 2014. godine u kojem su navedene sve aktivnosti Udruge u spomenutom razdoblju: 

8. listopada: organizirali smo obilježavanje obljetnice smrti kraljice Jelene i krunidbe kralja Zvonimira na 
tvrđavi Klis i u gradu Solinu. U okviru obilježavanja, uz prigodni program (obilazak tvrđave Klis i 
novootvorene Uskočke oružarnice; škola mačevanja i streličarstva), nastupile su i povijesne postrojbe: 
„Tomislavova straža“ (Split), „Vitezovi kralja Zvonimira“ (Knin) i „Kliški uskoci“ (Klis). Osim toga, svi 
okupljeni su imali priliku posjetiti i krunidbenu baziliku kralja Zvonimira tj. crkvu sv. Petra i Mojsija (tzv. 
Šuplju crkvu) u Solinu. Uz navedeni program studentice i studenti Filozofskog i Ekonomskog fakulteta ukratko 
su predstavili zajednički projekt arheološkog turizma „Regnum Croatorum“ vezan uz starohrvatske arheološke 
lokalitete na području Klisa, Solina, Podstrane, Splita i Kaštela koji je zamišljen u okviru suradnje između 
Ekonomskog i Filozofskog fakulteta u Splitu. Osim predstavljanja navedenog projekta, gospodin univ. spec. 
oec. Lino Ursić u svom je izlaganju „Pogled na arheološki turizam“ okupljenu publiku upoznao s 
mogućnostima i perspektivama arheološkog turizma i ujedno najavio II. znanstveno-stručni skup o arheološkom 
turizmu: „Turistička valorizacija arheoloških lokaliteta, modeli upravljanja arheološko-turističkim 
proizvodima“ koji se održao 23. i 24. listopada 2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  

(http://www.slobodnadalmacija.hr/Mozaik/tabid/80/articleType/ArticleView/articleId/260115/Default.aspx) 
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23. - 24. listopada: posjetili smo II. znanstveno-stručni skup o arheološkom turizmu: „Turistička valorizacija 
arheoloških lokaliteta, modeli upravljanja arheološko-turističkim proizvodima“ koji se održao u prostorijama 
malog amfiteatra Ekonomskog fakulteta u Splitu. 
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24. listopada: povodom desetogodišnjice utemeljenja i djelovanja Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu 
u Splitu članice i članovi Udruge nazočili su, u dvorani U1 Filozofskog fakulteta, svečanom akademskom činu 
obilježavanja te značajne obljetnice. U okviru obilježavanja skupu je predstavljena djelatnost Udruge u 
razdoblju od 2012. do 2014. godine, kao i budući planovi uključenja Udruge u Međunarodno udruženje 
studenata povijesti (ISHA). Tom je prilikom predstavljen i Zbornik radova Odsjeka za povijest Filozofskog 
fakulteta u Splitu „SPALATUMQUE DEDIT ORTUM“ u koji je, između ostaloga, uvršten i članak o osnutku i 
aktivnostima Udruge od osnutka do početka 2014. godine. 

 

27. listopada: nazočili smo predavanju u prigodi STOTE OBLJETNICE VELIKOG RATA 1914. - 1918. prof. 
dr. sc. Marka Trogrlića („Prvi svjetski rat i Hrvati“) i akademika Davorina Rudolfa („Lekcije Velikoga rata“) 
koje je održano u velikoj dvorani zgrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu. 
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3. studenoga: održana je redovna godišnja izborna skupština Udruge u prostorijama Vijećnice Filozofskog 
fakulteta u Splitu. Tom su prilikom izabrani članice i članovi Upravnog vijeća (predsjednica Anamarija Bašić, 
potpredsjednici Mate Berić i Mate Božić, tajnik Ivan Čarić, rizničarka Dorotea Arlov) i Nadzornog odbora 
(Jakov Bajić, Marino Kumir i Jelena Milašinović), predstavljen je plan rada Udruge u akademskoj godini 
2014./2015. te je odlučeno da Udruga pristupi Međunarodnom udruženju studenata povijesti (ISHA) u svojstvu 
promatrača. 

6. i 7. studenoga: posjetili smo 3. međunarodni festival arheološkog filma koji se održao u Muzeju hrvatskih 
arheoloških spomenika u Splitu. Na bijenalnom festivalu prikazano je sedamnaest filmova iz deset zemalja, a 
sudjelovali su i brojni gosti i autorski timovi filmova u konkurenciji. Uz prikazane filmove održana su i dva 
predavanja: kustosa Frederica Mougenota o Muzeju europskih i mediteranskih civilizacija te spisateljice Rujane 
Jeger na temu „Psi u srednjem vijeku“. 

 

 

 

12. studenoga: nazočili smo nizu predavanja na temu konzervatorsko-restauratorskih radova i istraživanja koji 
su tijekom godina izvedeni u splitskoj radionici prigodom održavanja izložbe „Šezdeset godina Restauratorske 
radionice u Splitu“ u prostorijama Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Splitu. Predavanja su uključila sljedeće teme:  

„Riznica konzervatorsko-restauratorskih radova u splitskoj katedrali“, 

„Rekonstrukcije kompleksnih oštećenja na slikama starih majstora“, 

„Konzervacija – restauracija oltarne pale Gospe Bezgrešne iz crkve Sv. Nedjeljice u Šibeniku“. 
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18. studenoga: nastavljajući obilježavanje koje je Udruga započela 18. studenoga 2012. godine simbolično smo 
se okupili na križanju Vukovarske ulice i Ulice Domovinskog rata u Splitu kako bismo paljenjem svijeće odali 
počast tragediji Škabrnje i Vukovara 18. studenoga 1991. godine. 

 

27. - 29. studenoga: nazočili smo međunarodnoj konferenciji: „Diocletian's Palace in the works of Adam, 
Clérisseau and Cassas“ koja je održana u Muzeju grada Splita. Konferencija je planirana u sklopu uspostavnog 
istraživačkog projekta Instituta za povijest umjetnosti „Dalmatia – a destination of the European Grand Tour in 
the 18th and the 19th century“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Ugledni međunarodni 
znanstvenici odazvali su se pozivu da istraže ulogu Dioklecijanove palače u radovima Roberta Adama, Charles-
Louis Clérisseaua i Louis-François Cassasa, kao i njezin utjecaj na razvoj europskog klasicizma te na 
dekoraciju, arhitekturu i konzervaciju. 
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28. studenoga: posjetili smo izložbe „Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu“ i “Ejnar 
Dyggve – Istraživanja u Dalmaciji“. Izložba „Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološkom muzeju u Splitu“ 
obuhvaća vremensko razdoblje od kraja V. do XVI. stoljeća. Podijeljena je u tri cjeline: doba kasne antike, 
odnosno seobe naroda i ranobizantsko doba (od kraja V. do VII. stoljeća), preko ranosrednjovjekovnoga, 
starohrvatskog razdoblja (od kraja VIII. do XI. stoljeća) do razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka (od XII. do 
XVI. stoljeća). Izložba je dio šireg projekta muzeja u Hrvatskoj koji prezentiraju zlatnu i srebrnu baštinu 
(Arheološki muzej u Zagrebu i Arheološki muzeju u Zadru). Izložbu posvećenu arheologu i arhitektu Ejnaru 
Dyggveu “Ejnar Dyggve – Istraživanja u Dalmaciji” u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu pratio je i 
dokumentarni film o životu danskog arheologa. 

 

29. studenoga: članice Udruge Dorotea Arlov i Ines Rakela sudjelovale su na znanstvenom skupu „Sveučilišna 
nastava povijesti u Hrvatskoj - tradicija, današnje stanje, perspektive“ koji se održao u konferencijskoj dvorani 
Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom 140. godišnjice početka rada povijesnih katedri 
Sveučilišta u Zagrebu. Tom prilikom održale su izlaganje „Teme, sadržaj i struktura diplomskih radova 
napisanih i obranjenih na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu“. 
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1. prosinca: održan je prvi sastanak Udruge u akademskoj godini 2014./2015. u prostorijama Vijećnice 
Filozofskog fakulteta u Splitu. Tom prilikom primljeni su nove članice i članovi Udruge, predstavljen je 
program obilježavanja 100. obljetnice početka I. svjetskog rata, te je raspravljno o budućim aktivnostima 
Udruge (predstavljanje Udruge na smotri Sveučilišta u Splitu, organiziranje književno-povijesnih kvizova, 
nastavak obilaska marjanskih crkvica, obilježavanje 1090. obljetnice I. splitskog crkvenog sabora, volontiranje 
tijekom Noći muzeja 2015.) kao i o dosadašnjoj realizaciji ostalih planiranih aktivnosti tijekom akademske 
godine 2014./2015. 

 

 

 

 

1. prosinca: predsjednica Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ - ISHA Split Anamarija Bašić, 
predstavila je aktivnosti i buduće djelovanje Udruge u emisiji „Strujanja“ Radio Dalmacije 
(https://soundcloud.com/radiodalmacija/strujanja-33) 

3. - 8. prosinca: u organizaciji Udruge povodom 100. obljetnice početka I. svjetskog rata održan je niz 
događanja posvećen obilježavanju početka I. svjetskog rata; u srijedu 3. prosinca u prostorijama Sveučilišne 
knjižnice u Splitu te u četvrtak 4. prosinca u prostorijama Filozofskog fakulteta u Splitu održan je ciklus 
izlaganja; 5. prosinca u prostorijama bara-knjižnice „Marcvs Marvlvs Spalatensis“ organizirano je čitanje 
pisama vojnika iz I. svjetskog rata uz sudjelovanje Anite Bušić, Ane Jerković i Petra Vulića; a 8. prosinca posjet 
izložbama u pripremi „Žalobni konvoj 1914.“ i „Odvažni momci - s vjerom da će barut ostati suh“ Hrvatskog 
pomorskog muzeja u Splitu.  

(http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/articleId/266651/Default.aspx) 
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3. prosinca: Udruga studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ - ISHA Split predstavljena je na ISHA (International 
Students of History Association) web-stranici u svojstvu promatrača. Na taj je način Udruga simbolično postala 
dijelom međunarodnog studentskog povjesničarskog udruženja što nam omogućuje razmjenu iskustava na 
europskoj i svjetskoj razini. (http:/ /www.isha-international.org/Section/Split) 

 

5. prosinca: potpredsjednik Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ - ISHA Split Mate Božić predstavio 
je aktivnosti i buduće djelovanje Udruge u emisiji „Radio S4S“ Radio Sunca. 
(https://www.youtube.com/watch?v=T6SPeiNBU0k) 
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13. - 14. prosinca: članice i članovi Udruge predstavili su Udrugu studenata povijesti "Toma Arhiđakon" - 
ISHA Split na Smotri Sveučilišta u Splitu koja je održana u prostorijama Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje. 

 

 

 

17. prosinca: nazočili smo otvaranju izložbi „Žalobni konvoj 1914” i „Odvažni momci – s vjerom da će barut 
ostati suh“ u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu o kojima su govorili djelatnici Muzeja kao autori izložbi; 
zatim predstavljanju drugog izdanja monografije „Povijesni brod Istranka” uz Igora Belamarića kao 
predstavljača monografije; predstavljanju, uz videozapise, podizanja „Istranke” s morskog dna u Hrvatskom 
pomorskom muzeju u Splitu, uz prigodnu riječ voditelja projekta mr. sc. Stjepana Loze i pročelnika Službe za 
kulturu Grada Splita dr. sc. Siniše Kuke. Sam pothvat podizanja „Istranke” s morskog dna tijekom ove godine 
uspješno je izveo Hrvatski pomorski muzej u Splitu. 
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17. prosinca: u organizaciji Udruge studenata povijesti "Toma Arhiđakon" - ISHA Split u prostorijama bara-
knjižnice „Marcvus Marvlvs Splatensis“ održao se književno-povijesni kviz o Marku Maruliću: „MARKO 
MARULIĆ I NJEGOVO DOBA“ uz sudjelovanje povijesnih postrojbi: „Domagojevi strijelci“, „Tomislavova 
straža“, „Kliški uskoci“, te studentica i studenata Filozofskog fakulteta u Splitu i Udruge studenata povijesti 
„Toma Arhiđakon“ - ISHA Split. Sudionici kviza i okupljena publika imali su priliku čuti znamenitu pjesmu 
Marka Marulića „Molitva suprotiva Turkom“ u interpretaciji Ane Jerković. Zasluženo je pobijedila ekipa 
„Filozofskog fakulteta u Splitu“! 

 

19. prosinca: nazočili smo otvaranju dionice rimske ceste na položaju Kurtovići – Klapavice uz stručno vodstvo 
voditelja projekta arheološkog turizma „Rimske cestovne komunikacije srednje Dalmacije“ Lina Ursića i 
arheologa Miroslava Gogale. Navedeni antički magistralni pravac sagradio je u nepunih sedam godina (14.– 20. 
g. po. Kr.) namjesnik rimske pokrajine Dalmacije Publije Kornelije Dolabela. Cesta je do danas očuvana u 
dužini od otprilike 1,5 rimskih milja (2 kilometra), dok njezina širina (izvorno od 4 do 6 metara) varira ovisno o 
građevinskim intervencijama tijekom idućih stoljeća. 
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Pozivamo Vas da nam uputite svoje primjedbe, pitanja i prijedloge na 

e-mail adresu: udruga.toma_arhidjakon@yahoo . 

Hvala Vam od srca što ste nas tijekom 2014. godine podupirali u našim aktivnostima  

i želimo Vam sretnu i uspješnu 2015. godinu! 

 

Vaša 

Udruga studenata povijesti “Toma Arhiđakon“ - ISHA Split 


