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Cijeli je skup, a osobito radionica, bio izuzetno koristan i edukativan. 

Pogotovo zbog toga što je organiziran tako da su se morali odazvati isklju-

čivo učitelji pripravnici povijesti i oni s do pet godina radnoga staža, što je 

bitno utjecalo na ozračje i samu interakciju među sudionicima. Mladi su uči-

telji mogli višoj savjetnici Marinović iznijeti probleme s kojima se susreću 

pri pisanju priprema i pripremanju za polaganje stručnih ispita jer su to 

problemi većine pripravnika, o čemu su se prije informirali uglavnom kod 

starijih kolega koji su stručni ispit već položili. Pomak u tom smjeru zaslu-

žuje pohvale, kao i stručni skup u cjelini.

Roberta Cvek

Aktivnost Istarskoga povijesnog druYtva ｲ Società storica istriana  

u 2011. godini

Istarsko povijesno društvo svojom je raznovrsnom djelatnošću tijekom 2011. 

privuklo novih dvadesetak članova, čime se njihov ukupan broj popeo na 65. 

Vrijedi istaknuti kako preko polovice čine zaposleni u visokom školstvu, 

znanosti, arhivskim i muzejskim institucijama, a široko su zastupljeni i 

nastavnici u osnovnim ili srednjim školama te studenti povijesti, čime je u 

kratkom roku opravdana teza kako udruga posvećena promicanju poznava-

nja povijesti može u Istri privući značajan broj interesenata.

Aktivnost Društva tijekom 2011. uvelike se temeljila na zamislima ili 

započetim projektima iz 2010. godine. Pokretanje historiografskoga časo-

pisa okrenutoga istarskoj tematici uspješno je realizirano objavljivanjem 

prvoga broja godišnjaka Histria, a započete su pripreme za izdavanje dru-

goga broja koji će slijediti zacrtanu koncepciju, uz proširivanje Uredničkoga 

odbora inozemnim članovima. Jednako uspješno protekla je i organiza-

cija međunarodnoga znanstvenog skupa “150 godina od uspostave Istar-

skog pokrajinskog sabora u Poreču” (13. – 15. listopada 2011.) u suradnji 

sa Zavičajnim muzejom Poreštine. Trodnevni je simpozij okupio tridesetak 

izlagača, u rasponu od mladih znanstvenika do renomiranih povjesničara 

iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Poljske, a trajan će historiografski prilog 

navedenoj temi biti i planirano izdavanje zbornika radova. Društvo je bilo 

uključeno i u organizaciju znanstvenoga skupa 37. Susreti na dragom kamenu 

na temu “Proština 1921.: 60 dana otpora” (9. – 10. prosinca 2011.) u Puli.
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Mrežne stranice Društva (www.ipd-ssi.hr) pokazale su se učinkovitim, 

široko prihvaćenim sredstvom komunikacije s članovima, ali i s brojnim 

zaljubljenicima u istarsku prošlost, kojima je omogućeno pravodobno infor-

miranje o aktualnostima i uvid u raznolike povijesne izvore i literaturu. 

Znatan interes zasigurno pobuđuje projekt Fotohist(o)ria, odnosno priku-

pljanje bogate zbirke fotografija povijesnoga sadržaja s područja Istre. Tije-

kom 2011. izuzetan je prinos projektu ostvaren u suradnji s Arheološkim 

muzejom Istre – oko 1200 fotografija iz fundusa spomenute ustanove digi-

talizirano je i dostupno “ jednim klikom miša”. Uz to, dio prikupljenoga foto-

grafskog materijala poslužio je u rujnu 2011. za oblikovanje izložbe “Tragovi 

u vremenu – crkve baljanskoga područja” otvorene u baljanskom Lapidariju.

Mrežne stranice omogućuju upoznavanje s još dvama projektima pod 

okriljem Istarskoga povijesnog društva: u 13 nastavaka televizijskoga pri-

loga “Hist(o)ria”, emitiranoga na TV Istri tijekom 2011., obrađeno je popu-

larnim pristupom 27 tema iz istarske prošlosti. Višegodišnji, pak, projekt 

“Istarske sudbine: Istrani u sabirnim i zarobljeničkim logorima za Drugoga 

svjetskog rata i poraća ”, predstavljen tijekom 2011. na više skupova i radio-

nica, također je obogatio stranice Društva s više potresnih svjedočanstava 

zabilježenih videokamerom. U sklopu istoga projekta, a u suorganizaciji s 

Udrugom antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, održan je (21. listo-

pada 2011.) Okrugli stol o antifašizmu u odgojno-obrazovnim sadržajima 

za učenike osnovnih i srednjih škola te je predstavljen prijedlog programa 

izborne nastavne jedinice za osmi razred osnovnih škola “Antifašizam u Istri 

(1918. – 1945.)” autora Igora Jovanovića.

Protekle su godine zaživjela i predstavljanja knjiga s povijesnom tema-

tikom. Predstavljene su monografije Marina Manina Istra na raskrižju:  

O povijesti migracija pučanstva Istre, Tvrtka Jakovine Treća strana hladnog rata 

i Darka Dukovskog Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918. – 1947.) 

te zbornik radova Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća (gl. ur. Ante 

Škrobonja). Mnogo je truda uloženo i u projekte digitalizacije Vjesnika istar-

skog arhiva te kartografske građe s područja Istre i neposredne okolice, ali 

rezultati će biti vidljivi tek po okončanju ovih opsežnih poslova.

Mlado i ambiciozno, Istarsko povijesno društvo u 2012. godinu ušlo je 

s planovima koji se, uglavnom, oslanjaju na dosad postignuto, a obećavaju 

nastavak plodne djelatnosti.

Mihovil Dabo - Milan Radošević


