
 

 

Izvedbeni plan 

Studijski odjel Povijesti Godina studija 1.–3. 

Akademska godina 2013./2014. Semestar Zimski 

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU 

Naziv predmeta Hrvatska heraldička baština 

Kratica predmeta IZBP–22 Šifra predmeta 101656 

Status predmeta Izborni ECTS bodovi 4 

Preduvjeti za upis predmeta Nema 

Ukupno opterećenje predmeta 

Vrsta nastave Ukupno sati Vrsta nastave Ukupno sati 

Predavanja 30 Seminari 15 

Mjesto i vrijeme održavanja nastave Predavaonica 4, četvrtkom 15:00-18:00 

II. NASTAVNO OSOBLJE 

Nositelj predmeta 

Ime i prezime Hrvoje Kekez 

Akademski stupanj Doktor znanosti Stručni naziv Docent 

Kontakt e–mail hrvoje.kekez@unicath.hr  Telefon +385 (0) 1 3706 625 

Konzultacije Četvrtkom 14:00-15:00, kabinet 326 

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU 

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski 

Opis 
predmeta 

Ciljevi: Cilj kolegija je potaknuti studente na usmjeravanje prema vlastitom 
znanstvenom interesnom području, odnosno razvijanju njihove mogućnosti 
koncipiranja vlastitih istraživanja, i upoznavanje sa osnovnim metodološkim 
modelima istraživanja i analize izvora, njihovoj interpretaciji, te savladavanje 
osnova pisanja znanstvenih radova. Kolegij pruža dodatna znanja o istraživanju 
problematike hrvatske heraldičke baštine, koja je jedan aspekt istraživanja 
srednjovjekovnog i novovjekovnog plemstva, kao jednog od nositelja državnog i 
nacionalnog identiteta. Komparativne analize hrvatske heraldičke baštine s 
zapadno i istočno europskim primjerima pomoći će studentima shvaćanje 
hrvatske kulturne i političke prošlosti u širem kontekstu europske povijesti. S 
obzirom na specifične metode rada (na domaćoj i stranoj literaturi, kao i na 
izvornoj arhivskoj građi) u sklopu kolegija studentima će biti ukazano na 
istraživačke perspektive i osnove znanstvenog rada. 
Sadržaj:  Nakon uvodnog upoznavanja s postankom grbova i razvojem svjetske i 
hrvatske heraldike u sklopu kolegija predstavit će se relevantna literatura i izvori 
važni za proučavanje različitih aspekata srednjovjekovne i novovjekovne 
heraldike u pojedinim hrvatskim i europskim regijama. Tijekom kolegija studenti 
će se upoznati s raznim pitanjima kao što su oblici i dijelovi grba, likovi na 
štitovima, postanak i najstarije hrvatske grbovnice, grbovi plemićkih obitelji i 
općina, grbovi gradova i županija. Pri tome je namjera studente upoznati s 
različitim oblicima heraldičke baštine s posebnim osvrtom na komparativnu 

mailto:hrvoje.kekez@unicath.hr


 
analizu plemićkih grbova pojedinih hrvatskih regija, kao i na njihovu usporedbu 
sa zapadnoeuropskom heraldičkom baštinom. Tijekom kolegija predviđena su 
dva grupna posjeta arhivskim ustanovama (Hrvatski državni arhiv i Arhiv 
HAZU) s ciljem upoznavanja studenata s radom na izvornoj arhivskoj građi. 
Osim toga pažnja će biti usmjerena na kritičku interpretaciju izvora i pročitane 
strane i domaće literature na temelju koje će se diskutirati o određenim temama i 
poticati na otvaranje novih istraživačkih pitanja. 

Literatura 

Obvezna 

B. Zmajić, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija. Rječnik heraldičkog nazivlja, 
Zagreb 1996.; H. Kekez, Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb 2009.; Ž. 
Heimer, Grb i zastava Republike Hrvatske, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja); I. 
Banac, Grbovi biljezi identiteta, Zagreb 1991. (odabrana poglavlja) 

Dopunska 

I. Bojničić, Der Adel von Kroatien und Slavonien, Nürnberg 1899. (pretisak 1995.) 
C. G. F. Heyer von Rosenfeld, Der Adel des Königreichs Dalmatien, Nürnberg 1873. 
(pretisak 1980.); M. Jareb, Hrvatski nacionalni simboli, Zagreb 2010.; T. Galović i 
Emir O. Filipović, Prilog bibliografiji radova o heraldici (s posebnim osvrtom na 
Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Arhivski vjesnik, 51 (2008), str. 161.–226.; V. 
Brajković, Grbovi, grbovnice, rodoslovlja. Katalog izložbe grbova, grbovnica i rodoslovlja, 
Zagreb 1995., str. 44.–57.; M. Atlagić, Grbovi plemstva u Slavoniji 1700.–1918., 
Čakovec 1982., str. 7.–12.; H. Kekez, Grbovnice (armales) cara Leopolda I., Zbornik 
Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, 23 (2005), str. 215.–243.; M. Grakalić, Hrvatski grb, 
Zagreb 1990., str. 15.–78.; D. Mandić, Hrvatski kockasti grb – njegov postanak i 
upotreba tijekom stoljeća, Hrvatska revija – Jubilarni broj Hrvatske revije, 29 (1970), 
str. 639.–652.; I. Bojničić, Najstarije hrvatske grbovnice, Vjesnik Hrvatsko–
slavonsko–dalmatinskog zemaljskog arkiva, 10 (1908), str. 41.–62; I. Bojničić, Izvorne 
plemićke diplome u Kraljevskom hrvatsko–slavonsko–dalmatinskom zemaljskom 
arhivu, Vjesnik Hrvatsko–slavonsko–dalmatinskog zemaljskog arkiva, 3 (1901), str. 
153.–156.; H. Kekez, Diplomatička analiza latinskog teksta grbovnica podijeljenih 
od cara Leopolda I., Glasnik Hrvatskog plemićkog zbora, 6 (2008), str. 44.–52.; E. 
Laszowski, Plemenita općina Turopolje: zemljopis, narodopis i povjesni pregled, sv. 1, 
Zagreb 1910., str. 33.–38., 48.–79., 237.–256.; V. Huzjak, Grbovnice turopoljskih 
plemenitaša, Velika Gorica 1996.; H. Kekez, Grbovi i grbovnice zelinskog plemstva, 
u: Sveti Ivan Zelina – povijest i kultura: zbornik radova, Zagreb–Sveti Ivan Zelina 
2010., str. 99.–154.; E. Ljubović, Grbovi plemstva Gacke i Like, Rijeka 2001., str. 10.–
28.; G. Oštrić, Monumenta heraldica: izbor iz heraldičke baštine Primorsko–goranske 
županije, Rijeka 2002., str. 70.–140.; E. Laszowski, Grbovnice hrvatskih županija, 
Starine JAZU, 30, 1902, str. 211.–243.; M. Andreis, Trogirsko plemstvo do kraja prve 
austrijske uprave u Dalmaciji (1805.), Trogir 2006., str. 1.–24.; D. R. Mandich i J. A. 
Placek, Russian heraldy and nobility, Boynton Beach, 1992.; E. Acton, Russia: The 
Tsarist and Soviet Legacy, London–New York, 1995, str. 1.–65.; M. Reaf, The 
Russian Nobility in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: Trends and 
Comparasions, The Nobility in Russia and Eastern Europe (ur. I. Banac), New Haven 
1983., str. 99.–121.; T. Woodcock i J. Martin Robinson, The Oxford Guide to 
Heraldry, Oxford 1990.; S. Slater, The complete book of Heraldy. An international 
history of heraldy and its contemporary uses, London 2002.; M. Ćirić, Heraldika, 
Beograd 1988. 

Način ispitivanja i ocjenjivanja 

Polaže se  Da  Isključivo kontinuirano praćenje nastave Ne  Ulazi u prosjek Da 

Preduvjeti za 
dobivanje potpisa i 
polaganje završnog 
ispita 

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% 
nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom 
planu; 

2. Uredno izvršene seminarske obveze – pisanje seminarskih 



 
zadaća, pismeni prikaz knjige (book report) 

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar 
zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem 
seminarskih obveza i kolokvija. 

 
Za studente koji su se na studij upisali u ak. god. 2011./2012. kao 
preduvjet za dobivanje potpisa i polaganje završnog ispita vrijede 
točke 1. i 2., dok se točka 3. na njih ne odnosi. 

Način polaganja ispita 

1) Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; kolokvij 
(pismeni); 

2) Završni ispit (usmeni ili pismeni i usmeni). 

Način ocjenjivanja 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je: 
dovoljan (2) – 50–64,9% 
dobar (3) – 65–79,9% 
vrlo dobar (4) – 80–89,9% 
izvrstan (5) – 90% i više 
 

Način stjecanja ocjene za studente koji su studij upisali u ak. god. 
2011./2012.: 

a) Nastavne aktivnosti 
1) seminarske obveze – 50% (pisane seminarske zadaće 

– 30%, pismeni prikaz knjige – 20%) 
2) kolokvij – 20% (za prolaz je nužno riješiti 50% 

kolokvija) 
b) Završni ispit 

Za studente koji su položili kolokvij: 
1) usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% 

ispita) 
Za studente koji nisu položili kolokvij: 
1) pismeni ispit – 20% (za prolaz je nužno riješiti 50% 

ispita) 
2) usmeni ispit – 30% (položeni pismeni ispit; za prolaz je 

nužno riješiti 50% ispita) 
 
Način stjecanja ocjene za studente koji su studij upisali u ak. god. 
2012./2013. i 2013./2014.: 

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 
1) seminarske obveze – 50% (pisane seminarske zadaće 

– 30%, pismeni prikaz knjige – 20%) 
2) kolokvij – 20% 

b) Završni ispit – 30% ocjene 
1) usmeni ispit – 30% (za prolaz je nužno riješiti 50% 

ispita) 

Datumi kolokvija 16.01.2014. 

Datumi ispitnih rokova  
Zimski: 31.01.2014; 07.02.2014.; 21.02.2014. 
Jesenski: 05.09.2014.; 12.09.2014.; 26.09.2014. 

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE 

Predavanja 

Tjedan Tema 

1. Upis izbornih kolegija 

2. Uvodno predavanje 



 

3. Povijesni razvoj heraldike i tipologija likova na štitovima hrvatskog plemstva 

4. Grbovi i grbovnice zelinskoga plemstva  

5. Grb Republike Hrvatske – povijesni razvoj i uporaba 

6. Grbovi gradova u Republici Hrvatskoj 

7. Diplomatička analiza latinskog teksta grbovnica 

8. Posjet Hrvatskom državnom arhivu (terenska nastava) 

9. Grbovi vojno-krajiškog plemstva 

10. Promjene obiteljskog grba kroz stoljeća: primjer knezova Babonića-Blagajskih 

11. Grbovi dalmatinskog i slavonskog plemstva u 18. i 19. stoljeću 

12. Posjet Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (terenska nastava) 

13. Zapadnoeuropska heraldička baština: primjer Engleska 

14. Kolokvij 

15. Završno predavanje 

Seminari 

Tjedan  

1. Upis izbornih kolegija 

2. Upoznavanje sa literaturom i heraldička terminologija 

3. Analiza likova na štitovima hrvatskog plemstva  

4. Analiza grbova Plemenite općine Turopoljske   

5. Analiza primjera hrvatskih grbova na javnim objektima  

6. Analiza grbova u gradova u Republici Hrvatskoj  

7. Analiza opisa grbova u grbovnicama   

8. 
Upoznavanje sa fondovima „Mape plemstva“, „Armales“, „Prijepisi grbovnica“, 

„Zbirka otisaka pečata“ (terenska nastava) 
 

9. Analiza grbova plemstva Like i Gacke   

10. Analiza grbova plemićkih obitelji Frankapana Krčkih i Šubića Bribirskih  

11. Analiza grbova slavonskog i dalmatinskog plemstva   

12. Upoznavanje sa fondom „Armales“  

13. Komparativna analiza grbova engleskih plemićkih i grbova hrvatskog plemstva  

14. Kolokvij  

15. Podjela potpisa  

 


