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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
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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 održali su tribinu na temu „Pula, južna Istra i evakuirci: o velikom egzodusu
sto godina poslije (1915. – 2015.)“. Andrej Bader, autor knjige :ABORAVLJENI
EGZODUSn, govorio je o razlozima iseljavanja Istrana u Prvom
svjetskom ratu i o njihovim sudbinama u logorima smještenima po unutrašnjosti 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 Jurković 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 uspostaviti suradnju između Odsjeka za povijest i profesora povijesti u osnovnim i
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srednjim školama. Predavanje Ivana Jurkovića odnosilo se na „Demografski
razvoj hrvatskih zemalja od ranoga srednjeg vijeka do 19. stoljeća“. Ustanovivši da prve informacije o demografskom stanju na prostoru koji su naseljavali Hrvati u srednjem vijeku dolaze iz pera Konstantina Porfirogeneta,
bizantskoga cara iz 10. st., zaključio je da je zbog rata s Osmanlijama hrvatski prostor zahvatila velika demografska kriza, a dodirnuvši se Istre, istaknuo je kako su demografski gubici Istre bili puno veći tijekom Prvoga nego
tijekom Drugoga svjetskog rata. Predavanje je Jurković zaključio mišljenjem
kako bi jedan školski sat trebalo posvetiti temi demografskoga razvoja hrvatskoga stanovništva. Naposljetku je Danijela Doblanović održala predavanje
na temu „Demografska tranzicija u Hrvatskoj“, u kojem je predstavila etape
demografskoga razvitka Hrvatske i njegove karakteristike.
U Domu antifašista Pula premijerno je prikazan dokumentarni film
0ULA SVIBANJOSVOJENAIOSLOBOêENA redatelja i naratora Igora Gala te
njegovih suradnika Igora Jovanovića, Igora Šaponje, Ratka Radoševića i
Milana Radoševića. Film je, u produkciji i pod pokroviteljstvom Umjetničke
organizacije filmskih djelatnika (ISTRIAlLM iz Pule, snimljen povodom 70.
obljetnice oslobođenja Pule i pobjede nad nacifašizmom, a bavi se ratnim,
političkim i socijalnim prilikama u gradu za svibanjskih dana 1945. godine.
Organizatori su prikazivanja bili Udruga antifašističkih boraca i antifašista
Grada Pule te Istarsko povijesno društvo.
Igor Jovanović
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Treći sastanak Županijskoga stručnog vijeća nastavnika povijesti srednjih
škola Istarske županije u školskoj godini 2014./2015. održan je u Pazinskom
kolegiju – klasičnoj gimnaziji u Pazinu 15. svibnja 2015. Skup je trajao šest
sati, sudjelovalo je devet nastavnika, a voditelj je bio Daniel Bogešić. Tema
skupa je bila æJELOVITAKURIKULARNAREFORMA. \lanovima ŽSV-a izloženi su ciljevi,
tijek i provedba cjelovite kurikularne reforme u obliku prezentacije i radionice,
gdje su ključni pojmovi bili iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.
Cilj je stručnoga skupa bilo informiranje i upoznavanje članova (među)
županijskoga stručnog vijeća s ciljevima, planiranim tijekom i provedbom

