ishodišta tiskane riječi

155 godina tiskarstva u Istri
(1859.-2014.)

Osobita nam je čast pozvati Vas
na međunarodni stručno-znanstveni skup

ISHODIŠTA TISKANE RIJEČI

155 godina tiskarstva u Istri (1859. - 2014.)
u utorak 4. studenoga 2014.
s početkom u 9.30 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula,
Središnja knjižnica, Kandlerova 39, Pula.

Na isteku smo godine u kojoj obilježavamo
značajne obljetnice u kulturnoj prošlosti Istre druge
polovice 19. stoljeća. Godine 2014. navršava se
značajna obljetnica utemeljenja prve tiskare koja
je pokrenula tiskarstvo i nakladništvo na području
Istre. Prva moderna tiskara u Istri pod nazivom Prima
Tipografia Istriana, poznatija kao tiskara obitelji Coana,
utemeljena je u Rovinju 1859. godine. S aspekta
razvoja kulture tiskarstva u Hrvatskoj, tipografija
obitelji Coana predstavlja ishodište kontinuiranog
razvoja tiskane riječi u Istri, otvorivši put zavičajnom
nakladništvu, produkciji knjiga i prvih periodičkih
publikacija koje dokumentiraju lokalnu povijest, politiku
i kulturu.
U ovoj godini ujedno se navršava i 145 godina
pokretanja tiskarske djelatnosti u Puli, utemeljenjem
prve tiskare Seraschin 1869. godine. Tiskara Seraschin
značajna je i po objavljivanju prve publikacije na
hrvatskom jeziku u Puli, knjižice Pravila Čitaonice u
Pulju iz 1870. godine.
S Pravilima povezana je i treća obljetnica kojom
se u 2014. zaokružuje kulturna povijest Istre, a to je
145. obljetnica utemeljenja prve hrvatske čitaonice u
Puli koja 1869. počinje djelovati kao središte hrvatskih
preporodnih ideja, prosvjete i kulture.

PROGRAM
9.00 | Okupljanje sudionika
9.30 | Svečano otvorenje – pozdravi domaćina, organizatora i pokrovitelja
Nela Načinović, Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Dr. sc. Elvis Orbanić, Državni arhiv u Pazinu
David Runco, Središnja knjižnica Srečka Vilhara Kopar
Predstavnik Grada Pule
Predstavnik Ministarstva kulture RH
10.00 | Izlaganja
Dr. sc. Josip Stipanov (Zagreb) | Tisak i društveni razvoj
Dr. sc. Marino Manin (Zagreb) | Istra u drugoj polovici 19. stoljeća: između
statičnosti provincijskog života i dinamike modernizacije
Marino Budicin (Rovinj) | La tipografia rovignese dei Coana nella temperie
politico-culturale di Rovigno e dell’Istria della seconda metà del secolo XIX e
dei primi decenni di quello seguente
Mag. Peter Štoka (Kopar) | Tiskarska djelatnost u Kopru
Vlč. mr. sc. Ilija Jakovljević (Fažana) | Razvoj crkvenog nakladništva u Istri

11.30 – 12.00 | Pauza
12.00 | Izlaganja
Josip Šiklić (Pazin) | Tiskarska i nakladnička djelatnost u Pazinu: 1910. - 2010.
Dr. sc. Bruno Dobrić (Pula) | Utjecaj austrougarske Ratne mornarice na
razvoj nakladništva i tiskarstva u Puli od 1870. do 1918. godine
Nadia Bužleta (Pula) | Višejezična tiskarska produkcija pulskih tipografija u
drugoj polovici 19. i prvim desetljećima 20. stoljeća
Nela Načinović (Pula) | Prva hrvatska čitaonica u Puli: 145. obljetnica
Hendi Hrelja (Pazin) | Tiskarstvo u Istri u drugoj polovici 19. i prvoj polovici
20. stoljeća prema podacima iz arhivskoga gradiva
13.30 | Rasprava
organizator | Gradska knjižnica i čitaonica Pula
suorganizatori | Državni arhiv u Pazinu i Središnja knjižnica Srečka Vilhara Kopar
pokrovitelji | Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Pula
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