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TJEDAN ZNANJA U ORGANIZACIJI STUDENTSKE UDRUGE »MALLEUS«

Popularizacija studija povijesti
Svakodnevno će se organizirati radionice izrade srednjovjekovnih viteških oklopa, a pokušat će se naučiti osnove tehnike mačevanja

RIJEKA » Studenti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Rijeka,
okupljeni u Udrugu studenata povijesti »Malleus« drugu godinu za redom
organiziraju Tjedan povijesti čiji je cilj popularizacija povijesti. U sklopu
manifestacija koja je jučer započela studenti povijesti svakodnevno će
organizirati radionice izrade srednjovjekovnih viteških oklopa, pokušat će
savladati osnovne tehnike mačevanja te će organizirati niz predavanja i
okrugle stolove, a jučer su ugostili i Knezove krčke koji su im predstavili
frankopansku pjesničku baštinu u riječi i stihu.
– Tjedan povijesti lani je prvi put organiziran, međutim ove je godine
program puno bogatiji. želja nam je pokazati da povijest nije dosadna te pružiti sudionicima mogućnost da
nauče nešto novo. Na manifestaciju smo pozvali i srednjoškolce koje ćemo upoznati s našim Odsjekom,
istaknula je članica Udruge Dielleza Mucaj.
Dodajući kako »Malleus« za sve zainteresirane studente i građane organizira svakodnevne radionice izrade
žičanog srednjovjekovnog oklopa, chainmail, uz Knezove krčke, Lovro Kralj najavio je i gostovanje Udruge
»Ordo Sancti Viti« koja će u srijedu održati predavanje o mačevanju u srednjem vijeku te organizirati praktičan
primjer mačevalačke borbe.
Tjedan povijesti okupit će i studente svih hrvatskih studija povijesti s ciljem sagledavanja kvalitete studija
povijesti iz studentske perspektive, napominjući kako je prošle godine u okviru manifestacije razrađivana ista
tema iz perspektive profesora.
– Pitanja o kojima ćemo raspravljati vezana su uz kvalitetu studija, odnosno imaju li studiji povijesti dovoljno
predavača, izbornih kolegija, kakva je kvaliteta izvođenja nastave i jesu li sva povijesna područja jednako
zastupljena, pojasnio je Kralj.
»Malleus«, kaže Kralj, jedna je od najaktivnijih studentskih udruga Filozofskog fakulteta, a naredne će
godine biti domaćin Jadranskih susreta koji okupljaju studente iz Zadra, Rijeke, Splita, Pule i Trsta.
– Riječ je o okupljanju studenata povijesti koje se svake godine održava u drugom gradu i naši studenti
redovno sudjeluju na tim susretima. Ove je godine domaćin Zadar, a naredne godine Rijeka. Inače, udruga
postoji već sedam godina, a od početka potičemo studente povijesti na istraživački rad u sklopu čega redovito
organiziramo simpozije, radionice, tematske izlete te časopis Klepsidra u kojem studenti objavljuju svoje
radove. Od ove goedine časopis će biti objavljen i u web izdanju, zbog ušteda i veće dostupnosti, istaknuo je
Kralj.
I. ŠESTAN KUČIĆ
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