
Društvo studenata povijesti „Ivan Lučić - Lucius“  
poziva Vas na  

 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu • Borongajska cesta 83D • Dvorana Zagreb • 

7. prosinca 2016.  • 10 sati • 

 

 

10.00 sati – OTVARANJE SKUPA  
- pozdravna riječ voditelja Hrvatskih studija prof. dr. sc. Maria 
Grčevića 
- pozdravna riječ zamjenika pročelnice Odjela za povijest doc. 
dr. sc. Tomislava Popića  
- pozdravna riječ predsjednice Društva studenata povijesti 
„Ivan Lučić – Lucius“ Petre Vručina  
 
 I. sesija: Stara povijest, antika, srednji vijek  
10.30 sati – dr. sc. Eva Katarina Glazer (Hrvatski studiji), 
Pokušaj atentata i smrt Quin Shi Huangdija u kontekstu Shima 
Quianovih Shi Ji kronika i arheoloških ostataka iz Xi' ana  
10.45 sati – prof. dr. sc. Marina Miličević Bradač (Filozofski 
fakultet Zagreb), Rimske kopije „Tiranoubojica“ i njihova 
politička poruka 
11.00 sati – izv. prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin (Filozofski 
fakultet Zagreb), Ubiti bizantskoga cara: atentat i legitimitet 
nove vlasti u bizantskoj političkoj tradiciji 
11.15 sati – Tomislav Matić, mag. edu. hist. et phil. (Hrvatsko 
katoličko sveučilište), Humanisti-ubojice: Accademia Romana 
i plan atentata na papu Pavla II. 
11.30 sati – RASPRAVA 
 
PAUZA ZA KAVU 11.45 – 12.00  
 
II. sesija: Ranomoderno i moderno doba 
12.00 sati – dr. sc. Valentina Janković (Hrvatsko katoličko 
sveučilište), Bože moj, smiluj se mojoj duši. Bože moj, smiluj se 
ovim siromašnim ljudima: atentat na Willema Oranskoga 1584.  
12.15 sati – prof. dr. sc. Mijo Korade (Hrvatski studiji), 
Monarhomasi: zagovornici prava na otpor tiranu 
12.30 sati – doc. dr. sc. Mladen Tomorad (Hrvatski studiji), 
Atentat na predsjednika Abrahama Lincolna   
12.45 sati – RASPRAVA  
 
 
 
 

13.00 – 13.45 PAUZA ZA RUČAK  
 
III. sesija: Suvremeno doba  
13.45 sati – dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić (Hrvatski institut 
za povijest), Sarajevski atentat 28. lipnja  
14.00 sati – dr. sc. Mario Jareb (Hrvatski institut za povijest), 
Smrt u Marseilleu 
14.15 sati – prof. dr. sc. Tihomir Cipek (Fakultet političkih 
znanosti), Elserov atentat na Hitlera 
14.30 sati – doc. dr. sc. Ivica Miškulin (Hrvatsko katoličko 
sveučilište), Pokušaj atentata na političko      vodstvo Hrvatske 
1991.  
14.45 sati – RASPRAVA 
 
15.00 – 15.15 PAUZA ZA KAVU 
 
IV: sesija: Pregledi kroz povijest  
15.15 sati – mr. sc. Joško Pavković (Hrvatski studiji), Atentati 
u ruskoj političkoj povijesti 
15.30 sati – doc. dr. sc. Andrea Feldman (Učiteljski fakultet 
Zagreb), Od Judite do djevojke iz Chelsea Hotela: atentatorice u 
povijesti 
15.45 sati – RASPRAVA 
 
16.00 – 16.10 sati –  Zahvala predsjednika Organizacijskoga 
odbora XIV. Dies historiae Vlatka Smiljanića  
 
16.10 sati – ZATVARANJE SKUPA I DRUŽENJE  
 
Sponzori i pokrovitelji 
 

 
 

 


