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ČETVRTI OKRUGLI STOL STUDIJA POVIJESTI U
REPUBLICI HRVATSKOJ
Nakon Pule, Rijeke i Osijeka,
došao je red na povjesničare Sveučilišta u Zadru da organiziraju Okrugli stol studija povijesti u Republici
Hrvatskoj. Prvotno, treba naglasiti
da ova manifestacija inače nije pod
okriljem udruge studenata povijesti ISHA-e Zadar, nego je ona bila
otvorena za sve studente povijesti.
Međutim, ovogodišnju organizaciju Okruglog stola u Zadru ipak preuzima ISHA Zadar. Također, treba spomenuti da Okrugli stol nije uobičajna manifestacija seminarskoga oblika nego je
okupljanje studenata povijesti iz Republike Hrvatske kako bi se kroz razmjenu iskustva i dijalog uzdigla aktivnost studenata povijesti. Osim studenata sa Sveučilišta u Hrvatskoj, zadarski
studenti su također poslali poziv studentima iz Mostara kao nastavak tradicionalnih dobrih
odnosa koji studenti iz Mostara imaju sa kolegama iz Hrvatske, na koji su se oni i odazvali.
Manifestacija ovakvog oblika bila je najveći izazov ovogodišnjem radu ISHA-e Zadar te je
za organizaciju iste uložen veliki trud kako bi se odvila u što boljem izdanju. Na ovogodišnjem
Okruglom stolu koji se održavao od 12. svibnja do 15. svibnja sudjelovali su, uz već spomenute
studente iz Mostara, i studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatskih studija, Sveučilišta
u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Dubrovniku. Na poziv se jedino
nisu odazvali studenti Sveučilišta u Puli te Sveučilišta u Zagrebu. Službeni početak bio je 13.
svibnja, kada je predsjednik ISHA-e Zadar svečano otvorio Četvrti okrugli stol i zahvalio svim
pomagačima u organizaciji te pokušao što bolje objasniti prisutnima što Okrugli stol zapravo
predstavlja. Najveća pomoć došla je od Odjela za povijest i Rektorata Sveučilišta u Zadru koji
su svojim financiranjem i savjetima pomogli kako bi organizacija bila što uspješnija.
Program Okruglog stola bio je osmišljen na način da polaznici predstave svoja Sveučilišta,
ali isto tako da se i kroz razgledavanje grada i zabavne sadržaje studenti što više opuste. Tako
je organizirano razgledavanje antičkog dijela Zadra pod vodstvom doc. dr. sc. Zrinke Serventi
te put u Arheološki muzej gdje je profesorica upoznala sudionike s brojnim sadržajima iz prapovijesnog i starovjekovnog razdoblja povijesti. Za drugi dan bio je planiran izlet na Vransko
jezero, što je nažalost pokvarila bura koja nije dozvolila da se jezero razgleda pa su tako studenti proveli popodne u obližnjem Sukošanu. Također, valja spomenuti i večernja druženja
Rostra br. 10

VREMEPLOV rostra cb 2019.indd 47

47

11/19/2019 11:07:33 AM

Renato Nović

gdje su se studenti puno više opustili i mogli što bolje raspravljati o temama vezanim uz studij,
ali i stvoriti prijateljstva koja mogu biti temelj za buduće suradnje koje su predložene na službenom dijelu Okruglog stola.
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