
Drugi poziv na međunarodni znanstveni skup  

  Naša	sloga	(1870.	–	2020.)	

Odsjek za kroatistiku i Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli organizirat će   12.  i 13. lipnja 2020. znanstveni skup u povodu 150 godina od 

pokretanja Naše sloge. Skup će se održati na Filozofskome fakultetu u Puli. 

Godine 2020. navršit će se 150 godina od pokretanja lista Naša sloga, najvažnijega 

preporodnoga glasila namijenjenoga istarskim Hrvatima. Kada se 1870. skupina 

preporoditelja okupljena oko biskupa Jurja Dobrile odlučila na pokretanje lista namijenjenoga 

istarskim Hrvatima, bili su potpuno svjesni kako im predstoji zahtjevan posao neizvjesnoga 

ishoda. Potpora đakovačkoga biskupa Josipa Jurja Strossmayera i skroman broj mogućih 

suradnika raštrkanih Markgrofovijom Istrom, uglavnom pripadnika seoskoga klera, nikako se 

nisu mogli smatrati jamcem uspješnosti poduhvata. Rezultat je, međutim, nadmašio 

očekivanja pokretača. 

Pisana i uređivana s namjerom da političke i nacionalne teme približi skromno 

obrazovanom čitateljstvu, u gotovo pola stoljeća izlaženja (1870. – 1915.) Naša sloga nije 

samo bilježila nego i snažila proces jačanja hrvatske nacije u Istri. Istovremeno, kao prvo 

glasilo na hrvatskome jeziku suprotstavljala se utjecaju talijanskoga jezika i kulture. Time je 

njezin značaj osobit i u razvoju hrvatskoga jezika i hrvatskoga novinarstva u Istri.  

Međunarodnim znanstvenim skupom u povodu 150. godišnjice namjerava se ukazati 

na povijesni, jezični, književni i kulturološki značaj Naše sloge izlaganjima posvećenima 

samome glasilu, ali i srodnoj problematici u hrvatskome i habsburškome kontekstu. 

Primjerice, podrška što ju je istarskome listu pružao biskup Strossmayer jasna je poveznica s 

drugim aktivnostima koje je taj crkveni velikodostojnik pomagao ili pokretao širom 

hrvatskoga i južnoslavenskoga prostora. U jednakoj mjeri, istarsko je glasilo potrebno 

razmatrati u okviru važne društvene uloge što ju je kler imao među širokim slojevima 

stanovništva diljem Habsburške Monarhije i srednje Europe. Konačno, proces izgradnje 

moderne nacionalne svijesti uz izraženu poveznicu s jačanjem važnosti vlastitoga jezika i 

pisane kulture nije nešto što izdvaja, već povezuje onodobne istarske prilike s kontekstom 

integracije hrvatske nacije na rubovima, odnosno u kontaktu, a ponekad i konfliktu sa 

susjednim nacijama. Istovremeno spomenuti je proces prepoznatljiv u drugim 

višenacionalnim i višejezičnim regijama Monarhije, geografski bliskima kao i onima nešto 

udaljenijima. Poziv je stoga upućen hrvatskim i inozemnim istraživačima, ponajprije 



povjesničarima i kroatistima, ali i drugim zainteresiranim stručnjacima koji će svoja 

promišljanja razmotriti u jednome od zadanih tematskih područja. 

Tematska područja 

1. Naša sloga (1870. – 1915.) 

2. Oblikovanje hrvatske nacije u kontaktu sa susjednim kulturama i jezicima 

3. Odraz svjetskih/habsburških/nacionalnih prilika u pokrajinskim glasilima 

4. Nacionalna mobilizacija u višenacionalnim pokrajinama Habsburške Monarhije 

5. Izgradnja nacionalnih identiteta i pisana kultura 

6. Jezik starih novina 

7. Književnost i stare novine 

8. Novinarstvo nekada i danas 

9. Odraz životnih prilika u člancima pokrajinskih glasila 

Prijava 

Zainteresirani za sudjelovanje na skupu trebaju do  29. veljače 2020. poslati ispunjenu 

prijavnicu na e-adresu: ffpu-nasa-sloga@unipu.hr 

ili na poštansku adresu: Filozofski fakultet u Puli, I. M. Ronjgova 1, HR-52100 Pula 

S naznakom: Naša sloga (1870. – 2020.) 

Obavijest o (ne)prihvaćanju sažetka autori će dobiti na svoje e-adrese do  15. ožujka 2020. 

Prihvaćeni sažetci bit će otisnuti u Knjižici sažetaka. 

Cjeloviti se radovi sa skupa, nakon standardne procedure znanstvene procjene, planiraju 

objaviti u Zborniku radova. Rok za predaju radova je 1. listopada 2020.  

Sudjelovanje je na ovome skupu besplatno. 

Službeni su jezici skupa hrvatski, engleski i talijanski. 

Organizacijski odbor 

Mihovil Dabo, Teodora Fonović Cvijanović, Nevio Šetić, Vanessa Vitković Marčeta 
 
Programski odbor 

Antoni Cetnarowicz (Krakov), Mihovil Dabo (Pula), Teodora Fonović Cvijanović (Pula), 
Angela Ilić (München), Nevio Šetić (Pula), Vanessa Vitković Marčeta (Pula), Salvator Žitko 
(Portorož) 
 
Radujemo se susretu u Puli i pozdravljamo Vas s poštovanjem!  


