OD PROTOMODERNIZACIJE DO
MODERNIZACIJE ŠKOLSTVA U HRVATSKOJ
– Predstavljanje rezultata –
Hrvatski školski muzej, 22. 02. 2018.

Ciljevi projekta
• multi- i interdisciplinarni pristup istraživanju problematike
povijesti školstva
• utvrditi ključne čimbenike formiranja, djelovanja i javnoga
utjecaja školstva u Hrvatskoj u razdoblju stvaranja sustava
državnoga školstva
• valorizirati suodnos sustava školstva u Hrvatsko-Slavonskom
Kraljevstvu sa školstvom Habsburške Monarhije
• zacrtati smjernice za buduća istraživanja koja bi u
perspektivi mogla rezultirati interdiciplinarno utemeljenim i
u metodološkom pogledu inovativnim sintetskim prikazom
povijesti hrvatskoga školstva u 18. i 19. stoljeću
• priključiti se međunarodnim istraživanjima povijesti
školstva

Suradnici na projektu
• dr. sc. Ivana Horbec, viša znanstvena suradnica, Hrvatski institut za
povijest (voditeljica projekta)
• dr. sc. Vlasta Švoger, znanstvena savjetnica, Hrvatski institut za povijest
• dr. sc. Dinko Župan, viši znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest,
Podružnica u Slavonskom Brodu
• dr. sc. Milan Vrbanus, viši znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest,
Podružnica u Slavonskom Brodu
• dr. sc. Robert Skenderović, viši znanstveni suradnik, Hrvatski institut za
povijest, Podružnica u Slavonskom Brodu
• dr. sc. Maja Matasović, znanstvena suradnica, Hrvatski institut za
povijest/Hrvatski studiji
• dr. sc. Branko Ostajmer, znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest
• Mislav Gregl, prof., Hrvatski institut za povijest, doktorand
• Zrinko Novosel, MA, vanjski suradnik
• dr. sc. Monika Govekar Okoliš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
(konzultantica, lipanj-rujan 2017.)

Rezultati
• znanstveni radovi
• sudjelovanja na konferencijama
• izbor, analiza i priprema građe ključne za povijest školstva u
Hrvatskoj u 18. i 19. stoljeću
• internetska baza podataka o studentima iz hrvatskih zemalja na
visokim školama Habsburške Monarhije i baza podataka učitelja i
profesora u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
• međunarodni znanstveni skup Being a Student in the Habsburg
Monarchy
• doktorandska radionica Istraživanje povijesti školstva– građa i
metodologija
• izrada interaktivne karte škola na području Hrvatske i Slavonije
• Izložba Biti učenik u Hrvatskoj u ‘dugom’ 19. stoljeću
• Javna predavanja

Znanstveni radovi – Konferencije
• 42 znanstvena rada (17 u postupku objave):
33 međunarodna recenzija
20 na engleskom ili njemačkom jeziku
2 uredničke knjige

• 33 izlaganja na konferencijama:
20 u inozemstvu (Austrija, Mađarska, Slovačka,
Slovenija, Njemačka, Španjolska)

• 27 javnih predavanja

Građa za povijest školstva
• Zakonodavni akti:
I. Horbec – M. Matasović – V. Švoger, Od
protomodernizacije do modernizacije školstva u
Hrvatskoj: Zakonodavni okvir (Zagreb: Hrvatski
institut za povijest, 2017.) – dostupno kao e-knjiga
na http://histedu.isp.hr/grada-za-povijestskolstva/

• Prijedlozi školskih reformi (I. Horbec, V.
Švoger)
• Školske spomenice (D. Župan, B. Ostajmer)

Baza podataka
ime i prezime / mjesto podrijetla /
mjesto rođenja / datum rođenja /
mjesto smrti / datum smrti / ime oca /
zanimanje oca / godine rođenja i smrti
oca / ime majke / zanimanje majke /
godine rođenja i smrti majke / vrsta
završene škole (studija) / mjesto
završetka škole / naziv škole / smjer /
godina upisa i odlaska iz škole / datum
imatrikulacije / studentski status /
datum promocije / akademska titula /
tema doktorata / izvor financiranja
školovanja / socijalni položaj / vjera /
materinski jezik / znanje jezika / podaci
o obitelji / zanimanje / mjesto rada /
institucija / vremenski okvir / djela /
izvori.

http://histedu.isp.hr/baza/

Interaktivna karta škola
u Hrvatskoj i Slavoniji

Međunarodni
znanstveni skup
Zagreb, 18.-19. svibnja 2017.
Organizacija:
Ivana Horbec
Maja Matasović
Branko Ostajmer
22 izlaganja (15 inozemnih izlagača)
Sudionici iz:
Austrije
Italije
Njemačke
Mađarske
Rusije
Slovačke
Slovenije
Srbije
Hrvatske

Radionica za doktorande
Hrvatski školski muzej, 16. studeni 2015.
•
•
•
•

•

Branka Manin, Stručni obilazak
Stalnoga postava Hrvatskoga školskog
muzeja
Štefka Batinić, Knjižni fond Hrvatskoga
školsg muzeja
Sonja Gaćina Škalamera, Arhivski fond
Hrvatskoga školskog muzeja
Dinko Župan, Nekoliko primjera
metodoloških pristupa povijesti školstva
Radionica i rasprava. Sudjeluju: Željka
Dmitrus, Aleksandra Đurić, Sergej
Filipović, Matea Jalžečić, Martina
Jurišić, Zdravka Krpina, Zdravka
Martinić-Jerčić, Jasminka Paić, Luka
Pejić, Dejan Pernjak, Saša Senjan, Daria
Vučijević, Arijana Kolak Bošnjak, Maja
Matasović i Branko Ostajmer.

Izložbe
autor: dr. sc. Dinko Župan

• Povijest školstva u Valpovštini u dugom 19.
stoljeću, Muzej Valpovštine, 2016.
 Središnja izložba Noći muzeja 2017. u Muzeju Valpovštine
 U prosincu 2017. uključena u stalni postav Muzeja Valpovštine.

• Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19. stoljeću






Hrvatski institut za povijest, Zagreb, svibanj 2017
Muzej Slavonije, Osijek, srpanj-rujan 2017
Gradska knjižnica u Slavonskom Brodu, rujan-listopad 2017
Gradska knjižnica Valpovo, studeni 2017.
OŠ u Donjem Miholjcu, prosinac 2017. – siječanj 2018.).

V. kongres Hrvatskih povjesničara
Zadar, 5.-8. listopada 2016.
Sekcija “Povijest školstva i obrazovanja” – moderatorica dr. sc. Vlasta Švoger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SONJA GAĆINA ŠKALAMERA, Učiteljska zadruga (1865. – 1891.): najstarija učiteljska udruga
u Hrvatskoj
DANKA RADIĆ, Zaklada Andreis za školovanje siromašnih dalmatinskih plemića
MISLAV GREGL, Zagrebačka Kraljevska akademija znanosti u doba rata 1809. godine
IVANA HORBEC, Obrazovanjem protiv političkih konflikata. Podučavanje javnom pravu na
habsburškim visokim školama 18. stoljeća
BRANKO OSTAJMER, Učiteljstvo Banske Hrvatske u vihoru Velikoga rata
TEODORA SHEK BRNARDIĆ, Školovanje habsburških časnika u akademiji u Bečkom Novom
Mjestu: reforme u doba uprave grofa Franza Josepha Kinskog (1779. – 1805.)
VLASTA ŠVOGER, Revolucionarna previranja 1848. – 1849.: poticaj za promjene u hrvatskom
školstvu
MILAN VRBANUS, Otpori, sukobi i doprinosi organiziranju školstva u Slavoniji u 18. i prvim
desetljećima 19. stoljeća
SERGEJ FILIPOVIĆ, Štrajk solidarnosti učenika osječke Velike gimnazije iz 1912. godine
DINKO ŽUPAN, Solidarnost, donacije i socijalno ugroženi učenici „Đačka menza“ u Osijeku
(1920. – 1930.)
SUZANA PEŠORDA, Ishodi učenja u kurikulumu nastave povijesti

