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Koliko su bila zanimljiva predavanja i predstavljanja knjiga na ovogo-

dišnjem Sajmu knjige, svjedoči, između ostaloga, i posjet nastavnika povi-

jesti Primorsko-goranske županije, koji su također na Sajmu organizirali 

svoje Županijsko stručno vijeće.

Igor Jovanović

, 

U pulskoj Osnovnoj školi Stoja održano je 10. prosinca 2014. drugo Župa-

nijsko stručno vijeće učitelja povijesti Istarske županije u školskoj godini 

2014./2015. Stručno se vijeće odvijalo u dva dijela. Vijeće je otvorila vodi-

teljica ŽSV-a Sonja Bančić, koja je iznijela Program rada vijeća do kraja 

školske godine. Predstavila je i Katalog natjecanja iz povijesti za školsku 

godinu 2014./2015. te komentirala izmjene u natjecanju u odnosu na prošlu 

školsku godinu.

O izložbi govorio je Filip Zoričić. 

Riječ je o izložbi koja kroz tridesetak izložbenih panela donosi brojne detalje 

iz života židovske djevojčice i njezine obitelji s kraja Drugoga svjetskog rata, 

ali i aktualizira pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u suvremenom 

svijetu. Organizatori su izložbe, ostvarene u sklopu projekta „Povijest za 

svijest“, Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijeva-

nja (HERMES) i Kuća Anne Frank iz Amsterdama. „Cilj je priče o Anne 

Frank progovoriti o temama koje su i danas aktualne u našem društvu, o 

djeci koja bivaju žrtvama diskriminacije i zločina protiv čovječnosti diljem 

svijeta“, izjavila je predsjednica HERMES-a Julia Mikić prigodom otvore-

nja izložbe koja je u Hrvatskoj proširena panelima posvećenima ratovima 

na našim prostorima. Nakon gostovanja u više hrvatskih gradova, izložba 

će biti otvorena i u Puli u siječnju 2015., a vodiči će na izložbi biti učenici 

povijesti pulske Gimnazije.

O svojem je studijskom putovanju u Poljsku i nazočnosti na seminaru 

 govo-

rila Sonja Bančić. U okviru programa „Prenošenje sjećanja na holokaust i 

sprječavanje zločina protiv čovječnosti” Vijeće Europe od 2006. organizira, 
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u suradnji s Državnim muzejom Auschwitz-Birkenau i Pedagoškim Sveu-

čilištem u Krakovu, europsku radionicu za nastavnike. Seminar je održan 

18. – 23. listopada 2014. u Krakovu i Državnom muzeju Auschwitz-Bir-

kenau u O wi cimu, a organiziran je za nastavnike povijesti, jezika i gra-

đanskoga odgoja. Tema je seminara povezana s povijesti Auschwitza 1944. 

– 70. godišnjicom transporta i istrebljenja Židova iz Mađarske, likvidacije 

Roma iz tzv. Logora romskih obitelji te transporta Poljaka nakon Varšav-

skoga ustanka. Nastavnici su bili upoznati i s „Europskim paketom za posjet 

memorijalnim mjestima i muzeju Auschwitz-Birkenau”.

-

-

Jednom 

. 

 -

-

-

Treću je i posljednju radionicu na stručnom vijeću vodio Žarko Berić, 

koji je predstavio Okvir za razvoj kurikuluma građanskoga odgoja i obrazo-

vanja u nastavi povijesti. Govorio je i o Nacionalnom okvirnom kurikulumu, 

kompetencijama i ishodima koji iz njega proizlaze te razlikama između tra-

dicionalne i suvremene nastave koje se temelje na metodama nastave i na 

učenju. Građanski odgoj i obrazovanje pruža mogućnost usvajanja, korište-

nja i unapređenja intelektualnih alata koji se, jednom svladani, mogu uvijek 

iznova primjenjivati. Na kraju se radionice osvrnuo i na metode poučavanja 

građanskoga odgoja i obrazovanja.

Zanimljivo je da je ova radionica bila poveznica s dva Županijska 

stručna vijeća nastave građanskoga odgoja i obrazovanja, na kojima je 
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sudjelovao velik broj učitelja i nastavnika povijesti Istarske županije. Prvi je 

skup bio održan 22. listopada 2014. u Ekonomskoj školi u Puli, koji je vodila 

voditeljica ŽSV Istarske županije za građanski odgoj i obrazovanje Vesna 

Fabris, a drugi u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli 18. studenoga 2014., 

pod voditeljstvom Tomislava Ogrinščaka i Nevenke Lončarić Jelačić, viših 

savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje te Vesne Fabris.

 Igor Jovanović

,  

Drugo zajedničko županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti 

Istarske županije održano je u Puli 15. svibnja 2015. na tri lokacije i bilo je 

uključeno u obilježavanje Dana otvorenih vrata Odsjeka za povijest Odjela 

za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Dana povijesti – 

Kliofesta, koji se već tradicionalno održava u svibnju.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula Andrej Bader i Ivan Žagar odr-

žali su tribinu na temu „Pula, južna Istra i evakuirci: o velikom egzodusu 

sto godina poslije (1915. – 2015.)“. Andrej Bader, autor knjige 

, govorio je o razlozima iseljavanja Istrana u Prvom 

svjetskom ratu i o njihovim sudbinama u logorima smještenima po unutraš-

njosti Austro-Ugarske Monarhije, objasnio je zbog čega im nije bio dopušten 

povratak kućama nakon stabilizacije Sočanske bojišnice te problematizirao 

odnos hrvatske (i istarske) historiografije prema njihovoj kolektivnoj traumi 

koja je potrajala gotovo četiri godine, sve do konca Prvoga svjetskog rata. 

Voditelj je tribine bio Ivan Žagar. 

Uslijedila su predavanja u Svečanoj dvorani Tone Peruška Sveučilišta 

Jurja Dobrile gdje su profesori s Odsjeka za povijest, Igor Duda, Ivan Jurko-

vić i Danijela Doblanović, održali zanimljiva predavanja. Igor Duda je održao 

uvodno predavanje „Znanstveno-nastavna djelatnost Odsjeka za povijest“ 

tijekom kojega je, poslije kratkoga osvrta na povijest Odsjeka, objasnio 

strukturu Sveučilišta, ulogu Odsjeka u toj strukturi i njegovu znanstvenu 

strategiju za razdoblje 2014. – 2018. Naglasio je kako je potrebno usposta-

viti suradnju između Odsjeka za povijest i profesora povijesti u osnovnim i 


