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Kliofest 2018. –
značajan prinos popularizaciji
povijesne znanosti
Ostvarujući svoj program rada za 2018. godinu, Zavod u Bjelovaru organizirao
je nekoliko aktivnosti u sklopu festivala povijesti 2018. pod nazivom Kliofest, a
središnja je održana 11. svibnja 2018. Suorganizatori aktivnosti bili su Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti osnovnih škola i Županijsko stručno vijeće profesora povijesti srednjih škola.
S obzirom na to da je Bjelovarsko-bilogorska županija bila domaćin festivala
povijesti, sudionike je, većinom učitelje i nastavnike povijesti, pozdravio Damir Bajs,
župan. Pozdravne su riječi uputili i prof. dr. sc. Vladimir Strugar, upravitelj Zavoda
i prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, koji je rekao:
„U utorak, 8. svibnja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici svečano je otvoren
peti po redu Festival povijesti – Kliofest, godišnja manifestacija posvećena popularizaciji povijesne znanosti i srodnih struka (nazvan prema antičkoj grčkoj muzi Klio,
zaštitnici povijesti).
Glavni organizatori festivala su Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti,
Društvo za hrvatsku povjesnicu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Hrvatski državni arhiv. Slogan ovogodišnjeg Kliofesta jest Čitajte povijest, a cilj je festivala popularizacija nakladničke djelatnosti na polju historiografije i srodnih znanosti te općenito
o mjestu i položaju povijesti i povjesničara u suvremenom hrvatskom društvu.
I ove su godine organizatori priredili vrlo bogat program koji uključuje desetak
okruglih stolova, uglavnom vezanih uz važne obljetnice kao što su: pedeset godina
od studentskog bunta (1968.), sedamdeset od raskida između Tita i Staljina (1948.),
devedeset od atentata na zastupnike Hrvatske seljačke stranke u Narodnoj skupštini
(1928.), stotinu godina od kraja Prvog svjetskog rata i nastanka jugoslavenske države (1918.) te stotinu i pedeset godina od Hrvatsko-ugarske nagodbe (1868.). Osim
toga, četrdesetak hrvatskih nakladnika izložit će svoje knjige iz povijesti, povijesti
umjetnosti, arheologije, etnologije. Glavni se dio programa ostvaruje u Nacionalnoj
i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. I ove se godine nastavlja obilježavati Dan povijesti,
11. svibnja i to diljem Hrvatske, u više od dvadeset gradova uključujući i Bjelovar.
Polazeći od poznate izreke prema kojoj je povijest učiteljica života, pa da slijedom toga na poznavanju prošlosti trebamo učiti za budućnost, Akademijin Zavod
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u Bjelovaru zajedno sa suorganizatorima, uključio se ove godine u manifestaciju
Kliofest. To je učinjeno iz dva razloga. Prvi je sve veće značenje ovog festivala povijesti, a drugi da je naš Zavod od samog početka svoga rada prije desetak godina, uz
proučavanje aktualnih problema razvoja Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, veliku pažnju posvećivao upravo povijesnim temama. Tako primjerice navodim
održane znanstvene skupove o povijesti Bjelovara; o povijesti Bilogorsko-bjelovarske
županije; o srednjovjekovnoj utvrdi Garić-grad te o Domovinskom ratu na ovom
području. Rezultati rada sa spomenutih skupova objavljeni su u znanstvenom časopisu Radovi Zavoda u Bjelovaru. Kad već govorim o nakladničkoj djelatnosti Zavoda,
želim istaknuti da su i u ediciji Posebna izdanja Zavoda, objavljene knjige s pretežno
povijesnom tematikom kao što su: Tragovi vremena u djelima Mate Lovraka (2012.);
dvije reprezentativne monografije Povijest Bjelovara (2013.) i Iz povijesti zdravstva
Bjelovara (2015.); Čitaonice u Grubišnom Polju (2014.) i Pregled Bjelovarskog tiskarstva
do 1940. (2016.)
Naš interes za sudjelovanje u programu ovogodišnjeg Kliofesta potvrđuje i činjenica da su se od brojnih Akademijinih znanstvenoistraživačkih zavoda, kako u Zagrebu tako i izvan Zagreba, uz bjelovarski Zavod uključili samo zavodi iz Križevaca
i Zadra.
Koristim prigodu da marljivim organizatorima Kliofesta zahvalim na velikim naporima koje svake godine ulažu u osmišljavanje sve bogatijeg i raznovrsnijeg sadržaja ove manifestacije te svim povjesničarima, posebno onima koji su danas s nama,
čestitam Dan povijesti.
Na kraju dopustite mi još reći samo nekoliko riječi. Na Skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održanoj 10. svibnja, uz ostale nove članove izabrala i
prof. dr. sc. Vladimira Strugara za člana suradnika u Razredu za društvene znanosti.
To je naravno veliko priznanje profesoru Strugaru za njegov cjelokupni znanstveni
i stručni rad, a istovremeno i potvrda njegova uspješnog i samoprijegornog rada na
dužnosti upravitelja Akademijinog zavoda u Bjelovaru na kojoj se on nalazi od samog osnivanja te mu upućujem najsrdačnije čestitke.“
U ovogodišnjem programu nekoliko je sudionika dalo važan doprinos povijesnoj
znanosti. Dr. sc. Željko Karaula održao je predavanje Hrvatska politička inteligencija
u Prvom svjetskom ratu – od F. Supila do I. Pilara. Potom je Valerija Turk-Presečki
govorila o malo poznatoj i nedovoljno proučenoj temi Španjolska gripa u Bjelovaru:
istraživački rad učenika. U izlaganju je govorila o pojavi španjolske gripe u svijetu
posebice tijekom Prvog svjetskog rata, koja nije zaobišla niti Bjelovar. Prikazala je
tadašnje spoznaje o njezinim simptomima, načinima liječenja te broju umrlih, kao
kobnim posljedicama. Sastavni je dio predavanja i izložba pod nazivom Španjolska
gripa: bjelovarka priča koju su postavili učenici Medicinske škole Bjelovar kao re-
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zultat istraživačkoga rada uz pomoć mentorica mr. sc. Zorke Renić i prof. Valerije
Turk-Presečki. Izložba je bila postavljena u knjižnici četiriju srednjih škola u Bjelovaru, a bila je dostupna javnosti od 11. svibnja do 1. lipnja 2018. godine.
Na kraju programa predstavljena je knjiga mr. sc. Ranka Pavleša Bjelovarski kraj
i zapadna Bilogora u srednjem vijeku: povijesna topografija o kojoj su govorili, osim
autora, recenzenti: dr. sc. Marija Karbić i dr. sc. Goran Ravančić.
VLADIMIR STRUGAR

Sudionici Kliofesta

Detalji s izložbe

