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antifašista. Publikacije su dostupne u PDF inačici, a očekuje se i digitaliza-

cija te pružanje otvorenoga pristupa za nove publikacije koje su u tisku.

Uslijedila je dinamična rasprava u kojoj su predstavljeni dosadašnji 

rezultati projekta, suvremena znanstvena i obrazovna kretanja na temu 

antifašizma u Istri, aktivistička nastojanja oko edukacije javnosti u kontek-

stu odgovora na sve prisutniji revizionizam prošlosti. Pročitana je poruka 

sociologa Renata Matića, suradnika na projektu koji je zbog bolesti bio spri-

ječen doći u Pulu i sudjelovati na okruglom stolu: „Nacizam je samo vojno 

pobijeđen, dok su svi uzroci razvoja nacizma ostali netaknuti. Loše je znati, 

a druge ne poticati na spoznaju o značaju Istre kao stvarnoga povijesno 

potvrđenoga ishodišta antifašističkoga pokreta.“

Igor Jovanović

Festival povijesti Kliofest u Istarskoj županiji 2019.,  

Pula, Pazin i Labin, 17. svibnja 2019.

Festival povijesti Kliofest godišnja je manifestacija posvećena populariza-

ciji povijesne znanosti i srodnih struka, nazvana prema grčkoj muzi Klio, 

zaštitnici povijesti. Prvi je Kliofest održan u Zagrebu 2014. Glavni organi-

zatori festivala su Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Druš-

tvo za hrvatsku povjesnicu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

te Hrvatski državni arhiv. Ciljevi su festivala popularizacija nakladničke 

djelatnosti na polju historiografije i srodnih znanosti, poticanje rasprave 

među povjesničarima o važnim pitanjima struke te općenito o mjestu i 

položaju povijesti i povjesničara u suvremenom hrvatskom društvu. Za vri-

jeme Kliofesta održavaju se okrugli stolovi, tribine, predstavljanja knjiga, 

predavanja, radionice koje priređuju povjesničari, arhivisti, muzealci i 

nakladnici, izložbe, filmski programi te prodajni sajam povijesnih knjiga. 

Tijekom festivala obilježava se i Dan povijesti te se dodjeljuju nagrade za 

prinos historiografiji. 

Godine 2019. Kliofest je u Hrvatskoj trajao od 13. do 17. svibnja, a u 

Istarskoj je županiji održan 17. svibnja u Puli, Pazinu i Labinu. Organizatori 

su bili Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Puli, Istarsko povijesno 

društvo i Hrvatska udruga nastavnika povijesti. Na Filozofskom je fakul-
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tetu u Puli u organizaciji Odsjeka za povijest održano predavanje novoga 

počasnoga doktora znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Jakova Jelinčića 

„Statuti istarskih komuna“. U Državnom arhivu u Pazinu je Igor Jovanović 

održao predavanje „Ilegalne migracije iz Istre od kraja Drugoga svjetskog 

rata do 70-ih godina dvadesetog stoljeća“, koje su organizirali Državni 

arhiv u Pazinu i Istarsko povijesno društvo. U labinskoj Srednjoj školi Mate 

Blažine predavanje „Korupcija i kažnjavanje u srednjem vijeku“ održale su 

Lea Budaković i Leona Šumberac, prvonagrađene učenice na županijskom 

natjecanju iz povijesti pod mentorstvom Dijane Muškardin, koje je uz pot-

poru škole organizirala Hrvatska udruga nastavnika povijesti.

Igor Jovanović

Međunarodna konferencija Kultura sjećanja i Španjolski građanski rat, 

Rijeka, 5. – 6. lipnja 2019.

U organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Pomorskoga i 

povijesnoga muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, od 5. do 6. lipnja održana je 

na Filozofskom fakultetu Međunarodna konferencija Kultura sjećanja i Špa-

njolski građanski rat. Na konferenciji su sudjelovali stručnjaci iz više zemalja 

održavši prigodna predavanja. Nakon pozdravnih govora organizatora sli-

jedila su pozvana predavanja.

Prvo, uvodno predavanje „Kultura sjećanja i Internacionalne brigade“ 

održao je Oriol López-Badell, povjesničar i službenik za međunarodne 

odnose, koji od 2012. radi kao koordinator Europskoga opservatorija za 

sjećanje (EUROM), koji vodi Fond solidarnosti Sveučilišta u Barceloni uz 

podršku Europske komisije.

Carlota Sánchez, doktorandica suvremene povijesti na Sveučilištu u Bar-

celoni, održala je predavanje „Žene i Španjolski građanski rat“. Riječ je o ana-

lizi prisutnosti i sudioništva ženskih inozemnih dobrovoljaca u Španjolskom 

građanskom ratu. Ovo iskustvo bilo je izrazito bitno za mnoge od sudionica 

jer je oblikovalo njihov život kroz borbu za slobodu i ravnopravnost spolova. 

Putovanje u zemlju pogođenu ratom i sudjelovanje žena u konfliktu pred-

stavljalo je za njih korak k ženskom oslobođenju, mali korak koji je pred-

stavljao presedan za svjesniji i borbeniji feminizam u kasnijem razdoblju.


