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Kloštar Ivanić 16. studenoga 2013.,

Znanstveni pokrovitelji:

Organizatori:

Organizacijski odbor:

Znanstveni odbor:

Počasni odbor:

Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Hrvatska franjevačka provincija
v. Ćirila i Metoda, Zagreb

Zagrebačka županija
Općina Kloštar Ivanić
Grad Ivanić Grad
Općina Križ

doc. dr. sc. Hrvoje Kekez
dr. sc. Jakša Raguž
fra Tomislav Božiček
Mirjana Oštrec-Bosak

Bož Balenović
Željko Posilović
Mladen Rogić

dr. sc. Jasna Turkalj
dr. sc. Zdravko Dizdar
dr. sc. Jakša Raguž
doc. dr. sc. Hrvoje Kekez
doc. dr. sc. Ivan Majnarić

fra Željko Železnjak, provincijal Hrvatske
franjevačke provincije v. Ćirila i Metoda
prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor
Hrvatskog katoličkog sveučilišta
mr. c. Stjepan Kožić, župan Zagrebačke
županije
Željko Filipović, načelnik Općine Kloštar Ivanić
Javor Bojan Leš, gradonačelnik Grada
Ivanić-Grad
Marko Magdić, načelnik Općine Križ
mons. Josip Ćorić,

vlč. Marijan Koren, župnik župe Križ
vlč. Mladen Hokman, župnik župe
Posavski Bregi
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Sisa ke biskupije

Raspored

I. sekcija

09.00 - posjet Križu

10.00 - posjet Ivanić-Gradu

11.00 - svečani početak znanstvenog skupa
- imna Lijepa naša domovina
- ozdravni govori

11.30 - radni dio nanstvenog skupa

oderator: dr. sc. Jakša Raguž

- doc. dr. sc. Hrvoje Kekez (Hrvat katoličko
sveučilište)

- dr. sc. Marko Jerković (Hrvatski studiji
Sveučilišta u Zagrebu)

- dr. sc. Zorislav Horvat/dr. sc. Vesna Švarc
(konzervatori u mirovini)

- izv. prof. dr. sc. Nataša Štefanec (Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

12.30 - obilazak Kloš ar Ivanića

13.30 -

15.00 - radni dio nanstvenog skupa
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VA Milka Trnina
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Topografija posjeda Ivanić prema
fundacijskoj ispravi samostana benediktinki

"Crkvena uprava i Ivanić u razvijenome
srednjem vijeku"

Samostan u Marči - ostatci ostataka

Izvješća o obrambeno-građevinskim
zahvatima na području Ivanićke
kapetanije u XVI. toljeću

"Pogled u pro{lost:

920 godina Otoka Ivanicha"povijesti

Znanstveni skup



sII. ekcija

III. sekcija
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oderator: doc. dr. sc. Ivan Majnarić

- doc. dr. sc. Hrvoje Petrić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

- prof. dr. sc. Franjo Emanuel Hoško (Hrvatska franjevačka provincija v. Ćirila i
Metoda)

- dr. sc. Veronika Reljac (Kat bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Teologija u Rijeci)

- Stipica Grgić, prof. (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)

16.00 - odmor

16.15 - radni dio nanstvenog skupa

oderator: doc. dr. sc. Hrvoje Kekez

- dr. sc. Zdravko Dizdar (Hrvatski institut za povijest)

- Blanda Matica dipl. arh. (Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu)

- dr. sc. Jakša Raguž (Hrvatski institut za povijest)

- Domagoj Štefančić, prof. pov. (Hrv memorijal -dokumentacijski centar
rata)

17.30 - redstavljanje jedinica lokalne uprave Otoka Ivanića

- načelnik Željko Filipović - Općina Kloštar Ivanić
- gradonačelnik Javor Bojan Leš - Grad Ivanić-Grad
- načelnik Marko Magdić - Općina Križ

18.00 - avršetak nanstvenog skupa

18.30 - Sveta Misa u vetištu Majke ilosrđa u Klošt Ivaniću

s

ar

i

s ar

g

Stanovništvo Otoka Ivanića u XVII. t.

Svetište i proštenište Gospe Ivanićke

Suvremenik čudesnih zbivanja u Klošt Ivaniću fra Ilija Jambrušić

Društveno-političke prilike u ivanićkom kraju između dva svjetska rata

Žrtve i stradanja stanovništva vanićkog kraja tijekom Drugog svjetskog rata i
poraća

Radovi obnove na crkvi v. Ivana Krstitelja u Klošt Ivaniću 1998.-2012.

Djelovanje Specijalne jedinice policije „RIS“ 1991. odine

Ratni put 65. Ivanićgradske bojne HV u svjetlu dokumenata „Republike
Srpske Krajine“ i JNA
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