
IZVORI ZA CRKVENU POVIJEST 

ZIMSKA ŠKOLA 

Zagreb, Hrvatski studiji, 30. 11. – 04. 12. 2015. 

Organizator: dr. sc. Marko Jerković 

 

 

Poziv 

 

Zimska škola „Izvori za crkvenu povijest“ održava se u okviru šireg istraživanja pod nazivom „Apostolska 

komora i Zagrebačka biskupija: povijest socio-ekonomskih veza“, koje se odvija na Hrvatskim studijima 

Sveučilišta u Zagrebu. Kroz predavanja i vježbe studentima nudimo uvid u metodologiju rada s izvorima iz 

crkvene povijesti te predstavljamo rezultate dosadašnjih istraživanja. Studenti uključeni u rad škole imat će 

priliku sudjelovati u raspravi o raznolikim izvorima koji su oblikovali hrvatsku kulturnu povijest i na kojima 

se temelji svako istraživanje hrvatskoga društva. Ovim putem pozivamo studente da se uključe u rad zimske 

škole i steknu dodatna znanja i vještine u radu s izvorima. To je odlična mogućnost da se nadopune 

spoznaje stečene na kolegijima koje nudi Odjel za povijest te da se kroz razgovor i suradnju s nastavnicima 

razmotre različiti pristupi izvorima. Na zimsku školu mogu se prijaviti studenti diplomskih studija. 

Zimska škola će se održati u prostorijama Hrvatskih studija 30. 11. – 04. 12. 2015., a studenti će dobiti 

potvrdu za potrebu izrade dopunske isprave po završetku svog studija. 

Ako želite  sudjelovati u radu zimske škole, molimo da pošaljete mail na adresu sgrgic@hrstud.hr do 12. 

studenog 2015. godine.  

 

 

 

Opis projekta 

 

U zapadnoeuropskoj historiografiji postoji niz projekata koji se bave istraživanjem odnosa između 

predstavnika lokalnih crkvenih zajednica i Papinske kurije. Pritom se istražuju kolektivne karakteristike 

religijskih zajednica, društveni trendovi te utjecaj crkvenih institucija na društvo i gospodarstvo određene 

europske regije. Istraživanja osobito naglašavaju utjecaj Papinske kurije na identitet društvenih zajednica te 

analiziraju utjecaj univerzalnog papinstva na specifične lokalne tradicije. Sveučilište u Zagrebu je u okviru 

kratkoročnih financijskih potpora istraživanjima 2015. odobrilo istraživanje pod nazivom „Apostolska 

komora i Zagrebačka biskupija: povijest socio-ekonomskih veza“ – voditelj: Marko Jerković, suradnici: Ivana 

Jukić, Stipica Grgić, Mislav Kovačić, Monika Đurak. Ovim se projektom pridružujemo modernim trendovima 

jer istražujemo komunikaciju između središnjeg financijskog ureda Papinske kurije – Apostolske komore – 

i svećenstva kontinentalne Hrvatske. U okvirima projekta kreirana je jedinstvena baza podataka o 

svećenstvu iz Hrvatske koje je redovito komuniciralo s Apostolskom komorom. Glavni je doprinos projekta 

to što se prvi put u hrvatskoj historiografiji sustavno istražuje mobilnost elitnih crkvenih slojeva i njihovi 

komunikacijski kanali s Apostolskom komorom. Kroz dolaske u Kuriju hrvatski su svećenici stjecali iskustva o 

radu vodeće institucije Zapadne Europe i prenosili ih u svoje biskupije. Istraživanjem komunikacijskih kanala 

otkriva se institucionalni sustav veza između Centra i lokalnih biskupija te utjecaj papinstva na kulturu 

hrvatskih krajeva. Projekt je komplementaran međunarodnim istraživanjima, što omogućuje široku 

diseminaciju rezultata te umreživanje u europsko istraživačko područje. Prvi su koraci već učinjeni te se 

naša istraživanja povezuju s istraživanjima kolega s Odjela za povijest Pečuškog sveučilišta.  

 

 

 



Program 

 

Ponedjeljak 30. 11. 

 

12.00  

Predstavljanje projekta 

 

12.45-14.15 

Marko Jerković, Apostolska komora i religijske zajednice: partikularni pristupi i „nadstrukture“ 

Predavanje  

Vježbe na izvorima 

 

14.15 -15.15 

Monika Đurak, Izvori Apostolske komore: primjeri 

Predavanje  

Vježbe na izvorima 

 

 

Utorak 01. 12. 

 

12.45-14.15 

Mislav Kovačić, Biblija kao izvor 

Predavanje 

Primjeri i diskusija 

 

 

Srijeda 02. 12. 

 

12.45-14.15 

Ivana Jukić, Novac i moć: kralj, biskup, papa u ranom novom vijeku 

Predavanje  

Izvori Apostolske komore: vježbe 

 

 

Četvrtak / Petak 03./04. 12. 

 

Posjet Hrvatskom državnom arhivu: Termin prema dogovoru sa studentima 

Stipica Grgić, Arhivski fondovi i rad u arhivu 

 Predavanje  

 Rad na izvorima 

 

Petak 11 . prosinca 

 

Testiranje znanja 


