
 

HRVATSKI PLEMIĆKI ZBOR 

Collegium Nobilium Croaticum 

 

Pozivamo Vas da dođete na druženje te otvoreno predavanje i film: 

 u ponedjeljak, 12. prosinca 2016. u 18 i 30 sati 

u naše prostorije u Zagrebu, Teslina ulica 13/1 koje će održati i prikazati film 

MR. SC. JOSIP PAVIĆ 

stručni suradnik za kulturno-povijesnu baštinu u Javnoj ustanovi u kulturi Tvrđava kulture Šibenik 

pod naslovom 

ČETIRI ŠIBENSKE TVRĐAVE: JUČER, DANAS I SUTRA. 

 

  

 Sažetak 

 U prethodnom stoljeću gotovo neprimijećena (izuzev slavne katedrale), bogata šibenska 

fortifikacijska i druga spomenička baština svoju revalorizaciju doživljava tek u posljednjem desetljeću, 

otvaranjem nekoć industrijskog grada turističkom i kulturnom tržištu. Dostupnost različitih europskih 

fondova omogućila je pokretanje projekta Revitalizacija tvrđave sv. Mihovila, kojim je taj zapušteni prostor 

u jezgri u svega nekoliko mjeseci od otvaranja u lipnju 2014. postao Kulturna atrakcija godine. Na taj 

uspješni i samoodrživi projekt naslonili su se i drugi, pa je tako u kratkom roku obnovljena i tvrđava Barone, 

te pokrenut projekt obnove treće tvrđave, sv. Ivana.  

 U izlaganju će biti predstavljena kratka povijest Šibenika, koji ove godine slavi 950 godina od svog 

prvog spomena, s posebnim osvrtom na razvoj fortifikacijskog sustava grada; zatim projekti obnove tvrđava 

i planovi za budućnost. Biti će prikazan i kratki igrano-dokumentarni film Barone, snimljen 2015. godine u 

sklopu projekta revitalizacije istoimene tvrđave. 

 

 Kratka biografija 

 

Josip Pavić (rođ. 1986.) magistrirao je (srednjovjekovnu) povijest i edukaciju 

povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radom Split u 'dugom' XIII. stoljeću. 

Poslijediplomski studij medievistike Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2015. 

godine. Zaposlen je kao stručni suradnik za kulturno-povijesnu baštinu u Javnoj 

ustanovi u kulturi Tvrđava kulture Šibenik. Između ostalog, radi na osmišljavanju, 

provođenju i održavanju projekata revitalizacije šibenskih tvrđava sv. Mihovila, 

Barone i sv. Ivana. Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća urbanu i 

gospodarsku povijest Dalmacije u srednjem i ranom novom vijeku. 

 

 
 

 

 

Veselimo se da ćemo se poslije predavanja družiti i razgovarati 

  

Plemićki stol 
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