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Broj: 4/2021. 

Bjelovar, 8. veljače 2021. 

 

AUTORIMA IZLAGANJA NA ZNANSTVENOM KOLOKVIJU 

 

Predmet: Znanstveni kolokvij Grad Bjelovar i kraljica Marija Terezija: povijesne veze  

- Obavijest i poziv 

 

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti u Bjelovaru i Gradski muzej Bjelovar, u suradnji s Gradom Bjelovarom i 

Turističkom zajednicom Bilogora - Bjelovar, organiziraju znanstveni kolokvij pod nazivom 

Grad Bjelovar i kraljica Marija Terezija: povijesne veze.  

Znanstveni kolokvij održat će se 18. lipnja 2021. godine u Gradskom muzeju Bjelovar, 

a u sastavu programa tradicionalne turističko-kulturne manifestacije Terezijana koja ove godine 

obilježava 25 godina održavanja. 

Utemeljenje Bjelovara i njegov daljnji razvoj povezani su s djelovanjem kraljice Marije 

Terezije (1717.-1780.) i njezinim 40-godišnjim vladanjem (1740.-1780.) Habsburškom 

Monarhijom, što se na popularan način nastoji prikazati tijekom Terezijane. Međutim, cilj je 

znanstvenog kolokvija da se sa znanstvenog aspekta, a ne samo manifestacijski, razmotri 

povijesni prinos utemeljenju i razvoju Bjelovara u različitim područjima društvenog, političkog, 

kulturnog života i djelovanja.  

Poštovani, šaljemo Vam obavijest o planiranom kolokviju, ali upućujemo Vam i poziv 

da aktivno sudjelujete u njegovu radu.  

Predviđeno je vrijeme izlaganja oko 20 minuta. Za skup je potrebno pripremiti izlaganje, 

a namjera je organizatora da autor izlaganje pripremi kao cjeloviti članak koji bismo objavili u 

časopisu Radovi Zavoda u Bjelovaru (br. 16/2022), a članak bi trebalo predati Zavod u 

Bjelovaru do 30. studenoga 2021.  

Okvirno, predložene teme mogle bi obuhvatiti, primjerice povijesna obilježja vremena u 

kojem je djelovala Marija Terezija s osvrtom na položaj Hrvatske i Bjelovara (opći pregled), 

ključne činjenice o životu i djelu Marije Terezije kao i neka posebna područja razvoja Bjelovara  
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kao što su primjerice školstvo, Bjelovar kao središte vojnih uprava, Bjelovar i Vojna krajina, 

izgradnja važnih sakralnih i civilnih objekata, npr. crkve sv. T. Avilske, prve civilne i vojne 

bolnice i dr.  

Rok za slanje prijave je, ako Vam je ikako moguće, do 1. ožujka 2021. godine. Prijave 

će biti razmotrene, a sudionici će biti obaviješteni o prihvaćanju izlaganja najkasnije do 8. 

ožujka 2021. godine. 

Molimo Vas da svoju prijavu s naslovom teme pošaljete na adrese: Zavod za 

znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 43000 Bjelovar, Antuna Branka Šimića 1/I. 

ili e-mail zavodbj@hazu.hr . 

Uz napomenu da smo otvoreni za međusobnu suradnju i konzultacije tijekom donošenja 

odluke i odabiru teme, srdačno Vas pozdravljamo. 

S poštovanjem! 

 

 

Voditelj Zavoda       Upravitelj Zavoda 

Akademik Dragutin Feletar          Prof. dr. sc. Vladimir Strugar 
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