PRIOPĆENJA

God. 33., br. 3., 945.-948. (2001)

noj poljskoj povijesti. Sa strane povjesničara Zurekovo su djelo s riječima simpatije i potpore opisali recenzenti Mieczyslav T anty i Stjepan Ćosić.
Potpisivanjem sporazuma o suradnji između Odsjeka za povijest Sveučilišta u
Varšavi i Hrvatskog instituta za povijest, odnosno Odsjeka za povijest Sveučili
šta u Zagrebu, okonačan je susret poljskih i hrvatskih povjesničara. Sporazumi
su prvi nagovještaj omogućavanja ozbiljnog istraživanja zajedničkih tema.
Zdravka Zlodi

Međunarodni

znanstveni skup "Govorica nasilja" u Kopru

Dana 11.-13. listopada 2001. godine u Kopru (Republika Slovenija) održan
je međunarodni znanstveni skup pod naslovom "Govorica nasilja" (II linguaggio della violenza / The Language of Violence). Organizator znanstvenog skupa
bilo je Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije u Kopru. Na skupu je nazočilo više od 50 sudionika iz Slovenije, Italije, Francuske, SAD-a i Hrvatske. U organizaciji hrvatskog dijela sudionika, uz Filozofski fakultet u Puli,
sudjelovao je i Hrvatski institut za povijest (članovi Programskog odbora skupa
bili su: mr. Irena Benyovsky, mr. Marino Manin i dr. Lovorka Ćoralić). Kao sudionici skupa iz Hrvatskog instituta za povijest nastupili su dr. Alexander
Buczynski ("Violence in the duty of law and order"), mr. Zdravka Jelaska ("Vrste i oblici nasilja u Splitu između dva svjetska rata") i dr. Lovorka Ćoralić
("Zločin ili junaštvo? - Kandijski rat u Dalmaciji prema kronici šibenskog povjesničara Franje Divnića"). Na znanstvenom skupu nastupilo je još osam sudionika iz Hrvatske: dr. Zdenka Janeković-Romer (Filozofski fakultet u Zagrebu; tema: "The violence of law: civic authority and private life in late medieval and
early modem Dubrovnik"), dr. Slaven Bertoša (Filozofski fakultet u Puli; tema:
"Ubojstva i smaknuća u Puli, XII. - XIX. stoljeće"), dr. Nella Lonza (Zavod za
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku; tema: "La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa"), dr. Nenad Vekarić (Zavod
za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku; tema: "Ubojstva među srodnicima
u Dubrovačkoj Republici, 1667.-1806."), dr. Živko Nižić (Filozofski fakultet u
Zadru; tema: "Koper i jezik nasilja u literarnoj recepciji Fulvija Tomizze"), mr.
Ante Nazor (Hrvatsko vojno učilište u Zagrebu; tema: "Statutom protiv nasilja
- pragmatičnost ili savjest: primjer srednjovjekovne hrvatske općine Poljica"),
mr. Tatjana Buklijaš i dr. Stella Fatović-Ferenčić (Zavod za povijest i filozofiju
HAZU u Zagrebu; tema: "Violence in medico-legal expertises in the early fifteenth century Dubrovnik") i dr. Goran Filipi (Filozofski fakultet u Puli; tema:
"Izposojanje ti 'nasilnih' besed kod sredstvo maščevanja").
Rezultati međunarodnog znanstvenog skupa u Kopru bit će objavljeni u ediciji Znanstveno-raziskovalnog središča Republike Slovenije u Kopru pod zbirnim naslovom "Acta Histriae", specijalizirane za objavljivanje priloga održanih
na ovdašnjim znanstvenim skupovima.
Lovorka Ćoralić
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