


Znanstveni odbor skupa 
Sanja Cvetnić, Jasna Galjer, Miljenko Jurković

Organizacijski odbor skupa 
Josipa Alviž, Dubravka Botica, Lovorka Magaš Bilandžić,  

Danko Šourek 

Povodom skupa organizirana je izložba 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu koja je 
postavljena u predvorju Knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Na izložbi se mogu razgledati plakati na kojima se kroz slikovne i tekstualne priloge predstavlja podučavanje povijesti 
umjetnosti i djelovanje Odsjeka za povijest umjetnosti od 1878. do 2018. godine. 

Koncept i postav izložbe 
Josipa Alviž, Dubravka Botica, Lovorka Magaš Bilandžić,  

Danko Šourek 

Program skupa

10.00 Otvaranje skupa i uvodno izlaganje 
dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, red. prof., dekanica Filozofskog  
fakulteta 
dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof., pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti
dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof., organizacijski odbor skupa

10.15 – 11.45  Izlaganja (moderator: dr. sc. Josipa Alviž, viši asist.)
dr. sc. Frano Dulibić, red. prof., dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof., O povijesti Odsjeka za povijest umjetnosti
dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof., Biskup Strossmayer i osnivanje Stolice za poviest umjetnosti i klasičnu 
umjetničku arkeologiju na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu
dr. sc. Marko Špikić, izv. prof., Rasprave profesora Knolla o očuvanju staroga Zagreba
dr. sc. Danko Šourek, doc., Zagrebačke teme Željka Jiroušeka
dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof., Umjetnost baroka u nastavi i istraživanju Tihomila Stahuljaka na Odsjeku za 
povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Stanka

12.15 – 13.30  Izlaganja (moderator: dr. sc. Danko Šourek, doc.)
dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof., Pater fundator nostri: Grgo Gamulin (Jelsa, 1910. – Zagreb, 1997.)
dr. sc. Nada Grujić, red. prof., Sjećanje na Mariju Planić-Lončarić
dr. sc. Dino Milinović, izv. prof., Ikonologija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
dr. sc. Zvonko Maković, red. prof., Vera Horvat Pintarić i Katedra za vizualne komunikacije i dizajn
dr. sc. Jasmina Nestić, doc., Povijest metodičke izobrazbe na Odsjeku za povijest umjetnosti i poveznice s nasta-
vom Likovne umjetnosti u hrvatskom srednjoškolskom obrazovanju 
dr. sc. Josipa Alviž, viši asist., Učenje i podučavanje povijesti umjetnosti u digitalno doba

Stanka za ručak 

15.30 – 16.00  Predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvje-
titeljstva do danas, voditelj projekta dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.

16.00 – 17.00  Okrugli stol Sadašnjost i budućnost istraživanja povijesti umjetnosti: od povijesnoumjetničke 
metodologije do interdisciplinarnog pristupa i uporabe digitalne tehnologije (moderator: dr. sc. Lovorka Magaš 
Bilandžić, doc.)


