
Istraživačko-edukacijski projekt Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku i Odsjeka za povijest 

umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Studentske radionice 

Dubrovnik, 2. do 14. srpanj 2018. 

 

 

POZIV ZA STUDENTE ODSJEKA ZA POVIJEST UMJETNOSTI 

 

Zbog velikog broja zainteresiranih studenata za sudjelovanje na „Studentskim radionicama“ koje će 

se u srpnju 2018. g. odvijati u Dubrovniku, molimo sve studente koji su već iskazali interes, kao i 

novozainteresirane, da do 15. 6. 2018. g. pošalju svoju prijavu u vidu motivacijskog pisma i prijepisa 

ocjena i/ili skenirane stranice indeksa.  

 

„Studentske radionice“ odvijat će se u Dubrovniku, od 2. do 14. 7. 2018. godine.  

Gradska župa Gospe Velike i Dubrovačka biskupija za studente osiguravaju smještaj i jedan topli 

obrok dnevno. 

 

Prijave se podnose na mail adresu mzeman@ffzg.hr 

 

O rezultatima prijava studenti će biti obaviješteni do 20. 6. 2018. g. 

 

 „Studentske radionice“ primarno su usmjerene na stručnu i znanstvenu obradu pokretnih 

spomenika koji su u posjedu Gradske župe Gospe Velike, a pronađeni su tijekom istraživanja 

dubrovačke katedrale 1980-ih godina te su pohranjeni u prostorima same katedrale i Biskupske 

palače u Dubrovniku - kameni ulomci, ulomci zidnog oslika, ulomci umjetničkih predmeta od stakla, 

keramike i metala i dr., iz šireg razdoblja od kasne antike do baroka. Cilj je „Studentskih radionica“ 

omogućiti studentima direktan pristup i rad na spomeničkoj baštini te stjecanje novih vještina i 

znanja o metodama istraživanja, obrade, dokumentiranja, inventariziranja, katalogiziranja, zaštite i 

prezentacije spomeničke baštine. Uz praktičan rad, za studente/polaznike organizirana su predavanja 

i seminari, terenska nastava te obilasci muzeja i zbirki u Dubrovniku i okolici. Po završetku studija, za 

sudjelovanje na radionicama studenti dobivaju 3 ECTS boda u diploma supplement (odobreni od 

Sveučilišta u Zagrebu za izvannastavne aktivnosti). 

 

Istraživačko-edukacijski projekt Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku i Odsjeka za povijest 

umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odvija se od 2015. g. Od 2018. g. u rad na 

projektu uključen je i Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti (Katedra za muzeologiju) 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te kao suradne institucije Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu, Institut za arheologiju u Zagrebu i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu. Sve aktivnosti 

provode se uz odobrenje Dubrovačkih muzeja i uz nadzor Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. 

 

Voditelji „Studentskih radionica“ u srpnju 2018. godine:  

Odsjek za povijest umjetnosti FFZg-a: dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof.; dr. sc. Ana 

Marinković, doc.; dr. sc. Tin Turković, doc.; dr. sc. Maja Zeman, viša asistentica; 

Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku: Ivan Viđen, prof. povijesti umjetnosti i 

arheologije; 

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu: dr. sc. Suzana Damiani, izv. prof.;  

Institut za arheologiju u Zagrebu: dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, znanstvena suradnica 

 


