Zagreb, 25.–27. 11. 2010.

U Zagrebu, 19. studenoga 2010.

NAJAVA I OBAVIJEST ZA MEDIJE
Nakon četiri godine povjesničari umjetnosti okupljaju se na središnjem nacionalnom skupu
struke, 3. kongresu hrvatskih povjesničara umjetnosti. Kongres će se održati u zagrebačkom
Muzeju Mimara od 25. do 27. studenoga 2010., u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti,
Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i Muzeja Mimara.
Na skupu će sudjelovati stotinjak izlagača iz cijele Hrvatske – znanstvenika, sveučilišnih
nastavnika, muzealaca, konzervatora i ostalih stručnjaka.
Središnje teme Kongresa su:
1. Problemi odnosa prema prostoru
Izlaganja će obuhvatiti problematiku povijesnih obilježja organizacije prostora od ranoga
srednjeg vijeka do 20. stoljeća te osvrte na aktualne prostorne konflikte i devastacije širom
Hrvatske. Posebna sekcija bavit će se povijesnim i suvremenim zagrebačkim temama.
2. Hrvatska povijest umjetnosti, europske integracije i međunarodna suradnja
Izlaganja će se baviti recentnim primjerima stručne i znanstvene međunarodne suradnje te
promjenama s kojima se struka susreće u doba novih načina financiranja i novih načina
organizacije rada, što ih uvode nadležna hrvatska ministarstva.
3. Položaj struke u suvremenom društvu
Izlaganja će obuhvatiti problematiku odnosa povijesti umjetnosti i politike, njezinu ulogu u
funkciji razvoja Hrvatske te njezinu važnost u doba izražene komercijalizacije i nedostatne
opće educiranosti.

Na Kongresu će se upriličiti i dvije panel-diskusije, Poruke prostora voditelja prof. dr. sc.
Vladimira P. Gossa te Stanje povijesti umjetnosti u Hrvatskoj i problemi njezine integracije u
međunarodnu povijesnoumjetničku zajednicu voditeljice dr. sc. Ljiljane Kolešnik , koje se
sadržajno nadovezuju na središnje teme Kongresa.
Osim toga, hrvatski će povjesničari umjetnosti predstaviti i rezultate recentnih znanstvenih i
stručnih istraživanja.
Po prvi puta nastupit će i studenti povijesti umjetnosti s prezentacijama vlastitih radova u
obliku postera.
Otvorenje kongresa je u četvrtak 25. 11. 2010. godine u 9.00 sati, a uvodno izlaganje održat
će dr. sc. Željka Čorak.
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