ODSJEK ZA POVIJEST FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ HRVATSKA MODERNA I
SUVREMENA POVIJEST U EUROPSKOM I SVJETSKOM KONTEKSTU
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Pismeno
Usmeno
Pismeno i usmeno
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+

Cilj predmeta:
Rijetko koji fenomeni u modernim historijskim znanostima izazivaju takav porast
istraživačkog interesa kao fenomeni rođenja i smrti. Naročito je smrt - u najširem
rasponu svojih očitovanja od duboko osobnih do univerzalnih, mnogobrojnošću
problematizacija u većini suvremenih historiografskih i interferentnih humanističkih i
društvenih znanosti, ali i prirodoznanstvenih i medicinskih znanosti – pokretač
inovacija, kada je riječ o pristupima, metodama i tehnikama istraživanja koje
mijenjaju smisao i pomiču granice kultura povijesnog mišljenja. Recentna pomicanja
fokusa s fenomena prirodne smrti pojedinca u modernom građanskom društvu na
fenomene nasilne, masovne smrti u globalnim razmjerima učincima različitih logika
isključivosti/uključivosti, ali i gladi i žeđi, epidemijskih bolesti (npr., AIDS),
ekoloških katastrofa, emigracija/imigracija, nasilja i rata posljedica su, pored ostalog,
i toga što postmoderna društva različitih shvaćanja „kraja povijesti“, sve teže se
suočavaju s problemima kritičkog mišljenja o vlastitim baštinama u dugim povijesnim
trajanjima, od prapovijesti do suvremenog doba, a time i sve teže se racionalno
suočavaju s temeljnim pitanjima granica ljudske opstojnosti.
Cilj je kolegija da, koristeći mogućnosti bogate, kvalificirane razmjene mišljenja na
„Desničinim susretima 2017.“, omoguće doktorandima uvođenje u osobno preferirane
aspekte povijesti smrti u suradnji sa stručnjacima u Hrvatskoj i izvan njezinih granica.
Okvirni sadržaj predmeta:
Uvodna četiri sata (2.9.2017.) bit će posvećena raspravi prijavljenih doktoranada sa
skupinom zagrebačkih sudionika „Desničinih susreta 2017.“ o temeljnoj problematici
povijesti smrti u suvremenoj historijskoj znanosti (3 sata) te obavijesti doktorandima o
„Desničinim susretima“, načinu rada i njihova sudjelovanja u radi ovogodišnjeg skupa
te naravi njihove završne obveze (evaluacijskog eseja, cca 20.000 slovnih mjesta s
razmacima).
Prijavljeni doktorandi će biti dužni pratiti rad „Desničinih susreta“ (min 8 sati) te,
poželjno, sudjelovati u raspravama nakon priopćenja.
Do sredine studenog 2017., doktorandi će trebati napisati evaluacijske eseje u suradnji
s izabranim mentorima. (Suradnja će uključivati i dogovore o specifičnoj obveznoj
literaturi.)
Do sredine prosinca 2017., evaluacijski eseji, koji će unaprijed biti dostavljeni svim
doktorandima i mentorima, bit će nakon usmenih prezentacija raspravljeni na
evaluacijskom kolokviju i u konačnici ocijenjeni.
Prijave za upis u ovaj doktorski kolegij šalje se na adresu: ivana_cvijovic@yahoo.de

Raspored rada kolegija
1.) subota 2. rujna 2017., od 14.00 do 17.30 sati (FFZG, A-201):
"POVIJEST SMRTI: PRISTUPI, TEORIJE I METODE".
2.) petak – nedjelja, 15. – 17. rujna 2017. (Hrvatsko društvo pisaca i FFZG)
DESNIČINI SUSRETI 2017.
3.) subota, x. prosinca 2017., od 14.00 do 17.30 (FFZG, A-201):
POVIJEST SMRTI: EVALUACIJSKI KOLOKVIJ
Opće i specifične kompetencije (znanja i vještine) nakon položenog ispita:
Imajući na umu da povijest smrti dosad nije bila predmetom rasprave u hrvatskoj
historiografiji, cilj je osigurati što je moguće višu razinu uvođenja u istraživačku
problematiku te stvoriti uvjete da doktorandi individualnim evaluacijskim esejima
razviju specifične istraživačke interese i umijeća.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe nastave:
Interaktivna razmjena mišljenja između izvođača i studenata te anonimna anketa
među doktorandima na kraju kolegija.
Literatura potrebna za polaganje ispita:
Red. br. Naziv
1.
David G. TROYANSKY, "Death", u: Encyclopedia of European Social
History from 1350 to 2000, vol. 2, New York 2001., 219–233.
(dostupan .pdf) (obveza za 2.9.2017.)
2.
Međunarodni znanstveni skup Desničini susreti 2017.: Smrt u opusu
Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspekti,
Zagreb 15. – 17. rujna 2017.
(dostupan .pdf: http://1.droppdf.com/files/2cKhC/encyclopedia-of-europeansocial-history-from-1350-to-2000.pdf)
(obveza za 2.9.2017.)
3.
Ostala literatura u individualnim konzultacijama.
4.
5.
Dopunska literatura:
Red. br. Naziv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NASTAVU IZVODE:
Voditelj:
prof. dr. sc. Drago Roksandić, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu
Suradnici:
Red. br. Ime i prezime
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Ivana Cvijović Javorina, doktorandica Odsjeka za povijest Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Odsjek za povijest Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Branimir Janković, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Filip Šimetin Šegvić, asistent, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Monica Priante, suradnica, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
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