
Studij povijesti prvi je studij pokrenut na Hr-

vatskom katoličkom sveučilištu. Od početka je zami-

šljen kao novost u hrvatskom obrazovnom sustavu. 

Upisane su već tri generacije studenata, a sljedeće go-

dine očekujemo i četvrtu generaciju – možda baš Vas!

Studij povijesti na HKS-u je poseban jer poči-

njemo od onoga što nam je vremenski bliskije i što je 

najlakše razumjeti i savladati: krećući od 20. stoljeća, 

prve dvije godine, semestar za semestrom, vraćamo 

se sve dalje u prošlost, sve do najstarijih razdoblja, 

do antičkih vremena kada nastaje proučavanje povi-

jesti, jer ono se rađa s prvim pisanim izvorima, s do-

kumentima.  

Budući da nema povjesničara bez istraživačkih 

metoda, kritičkog razmišljanja i vještina pismenog 

izražavanja, studij povijesti na HKS-u želi, osim fak-

tografskih povijesnih znanja, svojim studentima po-

nuditi i usvajanje, usavršavanje i primjenu analitičkog 

razmišljanja, kritički pristup i visoku razinu pismeno-

sti. 

Nastava povijesti odvija se u skladu sa suvre-

menim znanstvenim standardima i Bolonjskim pro-

cesom, koji studentu omogućava da na najbolji način 

osmisli vlastito obrazovanje.

HKS teži znanstvenoj izvrsnosti i prati suvreme-

ne trendove u znanosti. Posebnu pozornost posveću-

je znanstvenim i kršćanskim vrijednostima koje su u 

temeljima naše zapadnoeuropske civilizacije: pošti-

vanju ljudskog dostojanstva, izgradnji osobnosti, tra-

ženu istine, žudnji za slobodom i otvorenosti prema 

drugima i različitima. Upravo su Crkva i kršćanske 

vrijednosti stvarale prva sveučilišta kako bi se obrazo-

vale nove generacije koje bi u kršćanskom duhu težile 

znanju i istini. 

Poučeni bogatim povijesnim i duhovnim naslije-

đem, na HKS-u nastojimo obrazovanjem  novih gene-

racija odgovoriti na izazove 21. stoljeća. 

Osobito nam je važno akademsku zajednicu gra-

diti u prisnoj, prijateljskoj i kreativnoj atmosferi koja 

će biti temelj izvrsnosti u radu i znanju studenata i bu-

dućih akademskih građana. 

Pozivamo sve vas da nam se pridružite i da po-

stanete dio naše akademske zajednice.
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Sve što čovjek čini i misli, sve što ga okružuje, 

a čemu počesto ne pridaje posebnu pozornost i 

nije toga ni svjestan, može se ugrubo opisati kako 

svakodnevlje. 

Kako istraživati takvo svakodnevlje u 

prošlosti, osobito ako je riječ o dalekom dobu 

poput srednjega vijeka? Na nekoliko primjera, 

bliskih svima i danas, a to su ponajprije higijena i 

stanovanje, sagledat će se neki aspekti neiscrpne 

teme svakodnevlja.

Povijest
radionice i predavanje

Slike srednjovjekovnog 
svakodnevlja

Da nam živi, živi rad!

Radionica

Gladijator –  rimska bitka, 
Hollywood i stvarnost

Radionica

Predavanje

U radionici će biti oslikana kratka povijest 

slavljenja rada u vrijeme druge, socijalističke Ju-

goslavije. Istraživanjem motiva na novčanicama, 

metodom slikovnog dokaza, analizirat će se „nev-

idljivost vizualnog“. Poredbenom će se metodom 

slikovni motivi staviti u odnos prema kronološki 

komplementarnim glazbenim izričajima.

Radna euforija koja je bila važan element 

izgradnje novog poretka, a opjevana stihovima Da 

nam živi, živi rad lagano je kopnjela. Otrežnjenje 

i razočaranje sustavom u svoju je završnu fazu 

ušlo ranih osamdesetih što je vidljivo i u stihovi-

ma, npr. u pjesmi Zona sumraka.

Sudionicima će se prikazati prvih petnaest 

minuta filma Gladijator (2000.) u kojima se prika-

zuje bitka između rimske vojske i Germana, a oni 

bi trebali pribilježiti barem tri stvari za koje sma-

traju da su dobro rekonstruirane te tri stvari za 

koje smatraju da su loše prezentirane i da se tako u 

antici nisu mogle odvijati niti tako izgledati. 

Sudionici će kratko obrazložiti svoje 

stavove te će ih voditelj kroz raspravu uvesti u 

odgovarajuće teme o povijesnim osobama, vojnom 

ustroju, karakteristikama opreme i bojnog nastupa 

toga vremena.



Radionice studenata povijesti
Pišite zaboravljenim pismima

Cilj radionice Pišite zaboravljenim pismima 

jest upoznati sudionike sa starim hrvatskim pis-

mima: glagoljicom i hrvatskom ćirilicom. Radi-

onica će se sastojati od dvaju dijelova. U  prvom 

će se dijelu prikazati dolazak solunske braće sv. 

Ćirila i sv. Metoda u naše krajeve i način na koji 

su se pisma širila. U drugom dijelu radionice su-

dionici će imati priliku sami pisati glagoljicom i 

hrvatskom ćirilicom i po mogućnosti čitati tek-

stove na tim pismima. Također će se susresti s 

raznim glagoljskim i ćiriličkim knjigama: misa-

lima, brevijarima, zbornicima i dr.

ju je provodio te koji je utjecaj egipatska medicina 

imala na druge narode. Na kraju sudionici će moći 

nešto ćuti o egipatskoj religiji i mitologiji, a kroz 

interaktivnu raspravu bit će predstavljena drevna 

vjerovanja Egipćana.

Šetnja rubom mašte i stvarnosti  - Marija 
Jurić Zagorka

Cilj radionice je pokazati životnu borba Mari-

je Jurić Zagorke od neshvaćene i omalovažavane 

„muškarače“ lišene osnovne ljudske časti i gur-

nute na margine vremena u kojem je djelovala do 

najčitanije spisateljice pune ideje, mašte i zanosa. 

Male tajne zemlje faraona
Cilj radionice je upoznati sudionike s izabra-

nim temama iz svakodnevne povijesti drevnog 

Egipta u obliku kratkog predavanja i kroz inter-

aktivne sadržaje. Izlagači će uz opći uvod izložiti 

četiri glavne teme: položaj žene, prehranu, medic-

inu te religiju i mitologiju. Pojasnit će se svakodnev-

ni život egipatske obitelji, zanimanja kojima su se 

žene tog doba bavile te koja su prava imale.  Bit će 

riječi i o prehrani a organizirano je i kušanje neko-

liko tradicionalnih egipatskih namjernica. Nadalje, 

odgovorit će se na pitanja o medicini tog doba, tko 

Kulinarski vremeplov
U radionici Kulinarski vremeplov imat 

ćete priliku upoznati nešto od bogatog opusa 

hrvatskih jela iz povijesti od kojih su neka aktu-

alna i danas. Na jednom od hodnika, gdje će se 

nalaziti naš mali kulinarski kutak, moći ćete i 

kušati neka jela rađena po tradicionalnim recep-

tima varaždinskog i zagrebačkog kraja, Istre i 

Kvarnera, sjevernojadranskog otočja te Makar-

skog primorja.



Opsada srednjovjekovnog grada –  
Zadar 1202.

U radionice će se prikazati način opsade sred-

njovjekovnog grada u razvijenom srednjem vijeku 

i to na primjeru križarskog osvajanja Zadra 1202. 

godine.  Uz povijesni pregled događaja (sazivanje 

Križarskog rata, utjecaj Mletačke Republike, pro-

tivljenje pape, tijek opsade, osvajanje i pustošenje 

grada Zadra itd.) naglasak će biti na samim tehni-

kama i metodama opsade u srednjem vijeku: pri-

kaz i opis opsadnih sprava. Također će se prika-

zati autentična oprema sudionika opsade, tj. razna 

oružja i to uz prezentaciju iz filmskih isječaka.

Od obrane do napada – Hrvatska vo-

jska 1991.

Ova radionica sudionicima će na zanimljiv 

način predstaviti ustroj Hrvatskih oružanih snaga 

1991. godine. Vidjet će se na koji način je nastala 

Hrvatska vojska, kako su bile raspoređene postro-

jbe ZNG-a i HV-a do kraja 1991. godine te koja su 

obilježja djelovanja Hrvatske vojske tijekom te go-

dine kao i to koje su se postrojbe u toj godini oso-

bito istakle.

Nova snaga u povijesti – žene u 
modernom dobu

Radionica Nova snaga u povijesti – žene u mod-

ernom dobu prikazat će ulogu žena u razdoblju od 

1890. do 1991. godine. Upravo to vremensko raz-

doblje obilježeno je Prvim svjetskim ratom kao i 

međuratnim razdobljem, koje je obilježila velika 

gospodarska kriza. Također je obilježeno i Dru-

gim svjetskim ratom te naposljetku nastankom 

komunističkih država i njihovim raspadom. 

Pokušat ćemo prikazati položaj i ulogu žena u 

političkom, kulturnom i ekonomskom životu toga 

doba. Sudionici će se moći upoznati sa zanimljivim 

povijesnim ličnostima, pokretima, ali i fiktivnim 

ženama koje su doprinijele afirmaciji i poboljšanju 

položaja žena u raznim društvenim zajednicama. 

Radionica će biti popraćena zanimljivim multi-

medijalnim sadržajima, a svaki će posjetitelji na 

dar dobiti mali memento u obliku lente vremena.


