
 

Ljetna škola Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru u suradnji s Odjelom za povijest 

umjetnosti Filozofskog fakulteta u Ljubljani i Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog 

fakulteta u Zagrebu:  

Mijene istočnojadranskih komuna u ranom novom vijeku: primjer Zadra 

28. rujna do 3. listopada 2015. 

Nedjelja, 27. 9. 

- dolazak sudionika iz Ljubljane i Zagreba, smještaj u hostelu Forum 

http://hostelforumzadar.com/hr  

Ponedjeljak, 28. 9. 

- 10:00 obilazak grada (doc. dr. sc. Laris Borić)  

- 16:00 – 17:30  predavanje dr.sc. Dubravke Botice, izv. prof:  „Osvrt na organizaciju i 

metodološka pitanja studentskog terenskog rada na primjeru istraživanja dvorca 

Brezovica“   

- 17:30 – 20:00 izlaganje radnoga plana ljetne škole, dodjela istraživačkih zadataka i 

formiranje radnih skupina, rad u radnim skupinama (upoznavanje s literaturom, 

definiranje problema i raspodjela zadataka unutar radnih skupina)  

Utorak, 29. 9., predavanja na Odjelu za povijest umjetnosti: 

- 10:00-11:30 predavanje „Zadarsko društvo od 14 do 16. stoljeća.“ (doc. dr. sc. S. 

Dokoza) 

- 11:30-13:00 predavanje „Arhitektonska i likovna kultura kasnosrednjovjekovnog 

Zadra“(prof. dr. sc. E. Hilje) 

- stanka 

- 16:00-17:30 predavanje „Arhitektonska i likovna kultura renesansnog Zadra“ (doc. dr. 

sc. L. Borić) 

- 17:30-19:00 predavanje „Arhivska istraživanja kao doprinos poznavanju stambene 

arhitekture 15. i 16. st.“ (dr. sc. S. Sorić, viši asistent)  

- 19:00-20:30 predavanje „Književnost u Zadru od 15. do 17. stoljeća“ (prof. dr. sc. D. 

Mrdeža Antonina) 

Srijeda, 30. 9 

- 10:00 – 14:00 rad u radnim skupinama (teren, Odjel, Konzervatorski ured) 

http://hostelforumzadar.com/hr


- 16:00 – 17:30 predavanje „Utjecaj graditeljskog naslijeđa na sliku suvremenog grada“ 

(dr. sc. A. Mlikota, viši asistent) 

- 17:30 – 19:00 Ranonovovjekovne mijene Pirana i Kopra (doc. dr. sc. R. Novak 

Klemenčič) 

Četvrtak,  1. 10. 

- cjelodnevni terenski i kabinetski istraživački rad na terenu, Odjelu za povijest 

umjetnosti, Konzervatorskom uredu i Odjelu za povijest umjetnosti 

Petak, 2. 10. 

- terenski i kabinetski istraživački rad u Znanstvenoj knjižnici, Sveučilišnoj knjižnici, 

Konzervatorskom uredu i Odjelu za povijest umjetnosti 

- 16:00 – 20:00 Odjel za povijest umjetnosti: prezentacija rezultata studentskih 

istraživanja  

Subota, 3. 10. izlet u Pag 

- Rađanje novovjekovnog grada: primjer Paga  

- zatvaranje ljetne škole 

Sa svakog od odjela/odsjeka u istraživanjima sudjeluje od pet do sedam studenata koji će biti 

organizirani u mještovite radne skupine. Istraživanja će biti fokusirana na istraživanje načina 

na koji se zadarska vlastela prilagođava promjenama kroz koje grad prolazi u vrijeme ranog 

novog vijeka, od sredine 15. do sredine 17. stoljeća kroz pregradnje svojih kuća i narudžbe 

kojima sudjeluju u iskazivanju identiteta (individualnog, obiteljskog, komunalnog) u javnom 

prostoru grada. 

Mentori: dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof. (Sveučilište u Zagrebu), doc. dr. sc. Renata Novak 

Klemenčič, (Sveučilište u Ljubljani), dr. sc. Ivana Tomas, viši asistent (Sveučilište u Zagrebu), 

doc. dr. sc. Laris Borić (Sveučilište u Zadru). Sudionici - istraživači ljetne škole studenti su 

diplomskih studija povijesti umjetnosti navedenih odsjeka, a predavanja su otvorena svima. 

Predmet istraživanja bit će pojedine vlasteoske i pučke obitelji ili doseljeni pojedinci na službi 

u Zadru(nadbiskup Maffeo Valaresso, obitelji Nassis, Grisogono, Pasini, Detrico, Fanfogna, 

Califfi, Lantana, Guerini) koje u tom razdoblju pregrađuju ili grade kuće, ali djeluju i kao 

naručitelji opreme pojedinih sakralnih objekata. Istraživanja bi trebala rezultirati 

razumijevanjem načina na koji se raznovrsne narudžbe odnose prema novim stilskim 

trendovima, ali i na iščitavanje njihovih svjetonazorskih odnosa te slike koju formiraju o 

vlastitom obiteljskom i širim kolektivnim identitetima. 

Prema prijedlogu Stručnoga vijeća Odjela studenti sudionici Ljetne škole dobit će priznanicu 

na 2 ECTS boda. 

 doc. dr. sc. Laris Borić 


