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Izvješće o radu Povijesnog društva Križevci
u 2018. godini
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Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Koprivničko-križevačke županije
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 3
HR – 48 260 Križevci
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Povijesno društvo Križevci je tijekom 2018. godine
imalo nekoliko aktivnosti usmjerenih na istraživanje
prošlosti Križevca i križevačkog kraja, te prezentiranju
stručnih i znanstvenih spoznaja široj javnosti, kao križevačkoj srediniji tako i šire zainteresiranoj znanstvenoj
zajednici.
U utorak 5. lipnja 2018. godine u multimedijskoj
dvorani Gradske knjižnice »Franjo Marković« u Križevcima održana je Godišnja skupština Povijesnog
društva Križevci na kojoj je podnesen izvještaj o radu
Društva u 2017. godini i prezentiran Plan rada z 2018.
godinu. Na skupštini je dugogodišnjoj članici Drštva
profesorici Tereziji Horvat dodijeljeno počasno članstvo
u Povijesnom društvu Križevci.
Istoga dana, nakon Godišnje skupštine održano je
predstavljanje 19. broj Crisa – časopisa Povijesnog
društva Križevci. Časopis je ujedno predstavljen i u
spomen na nedavno preminulog člana Povijesnog društva i suradnika časopisa Ivana Nemeta, koji je za svaki
broj časopisa pripremio sliku naslovnice.
Časopis su predstavile prof. dr. sc. Mira Kolar
Dimitrijević i dr. sc. Tatjana Tkalčec, glavna urednica
časopisa. Moderator je bio dr. sc. Ivan Peklić, koji je
zahvalio Gradu Križevcima i Koprivničko-križevačkoj
županiji na financijskoj potpori tiskanja ovog i u znanstvenm krugovima priznatog domaćeg časopisa,
Dana 27. rujna 2018. Povijesno društvo Križevci u
suradnji sa Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Koprivničko-križevačke županije organiziralo je znanstveni skup Osmansko Carstvo i Križevci: sukobi, utjecaji i posljedice.
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Na skupu su održana sljedeća izlaganja:
- prof. dr. sc. Hrvoje Petrić: Osmanlije između rijeke Česme i Kupe u drugoj polovici 16. stoljeća;
- dr. sc. Laszlo Heka: Ostrogonski nadbiskup Ivan
Vitez od Sredne organizator otpora Osmanlijama u Slavoniji i Ugarskoj;
- prof. dr. sc. Mijo Korade: Uloga obitelji Ratkay u
ratovima s Turcima. Dejan Pernjak, univ. mag. hist.,
Ratovi s Turcima u djelu Juraja Ratkaya;
- dr. sc. Danijel Vojak i Neven Kovačev, univ. mag.
hist.: Iz povijesti Roma na hrvatskim područjima pod
Osmanlijskim Carstvom;
- Nikola Cik, univ. mag. hist.: Osmanska nematerijalna imperijalna baština u Varaždinskom generalatu;
- dr. sc. Tomislav Bogdanović: Križevci za vrijeme
osmanskih osvajanja – pregled.
Prije predavanja sudionike je u ime Zavoda pozdravio voditelj akademik Franjo Tomić, a u ime Povijesnog
društva predsjednik dr. sc. Ivan Peklić. U radnom predsjedništvu skupa bili su prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, prof.
dr. sc. Mijo Korade i upravitelj Zavoda dr. sc. Ivan
Peklić. Na skupu je nazočilo oko 60 građanki i građana
Grada Križevaca te predstavnici medija - Hrvatska radiotelevizija i Radio Križevci. Posebno smo zadovoljni
činjenicom da su skupu nazočili i učenici Gimnazije
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, čime Povijesno
društvo nastoji znanstveno-istraživački rad približiti i
mladima.
Dana 20. listopada 2018. godine Povijesno društvo
Križevci sudjelovalo je u održavanju okruglog stola pod
nazivom Križevci i križevčani u vrijeme Prvog svjetskog
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rata, u suradnji s Gradskim muzejom Križevci. Okrugli
stol je održan u Galeriji Gradskoga muzeja. Predavači
su bili sljedeći:
- dr. sc. Tomislav Bogdanović, s temom Križevci u
Prvome svjetskom ratu;
- dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, s temom Spomenik
Židovima stradalima u Prvome svjetskom ratu na križevačkom groblju;
- pukovnik Nikola Tominac, s temom Križevčani na
bojištima Prvoga svjetskog rata.

Sudionike skupa je u ime Muzeja pozdravila ravnateljica mr. sc. Lana Okroša Rožić, a u ime Povijesnog
društva predsjednik dr. sc. Ivan Peklić. Moderator
okruglog stola bio je Ozren Blagec, viši kustos Gradskog muzeja Križevci. Skupu su prisustvovali članovi
Povijesnog društva, učenici Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga te zainteresirani građani grada Križevaca. Ovaj okrugli stol također je bio popraćen od
strane lokalnih medija.
Predsjednik Društva
Ivan Peklić
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