SUSRETI NA DRAGOM KAMENU, jedna od najstarijih
manifestacija kulture na hrvatskom tlu koja kontinuirano,
s manjim prekidima, djeluje od 1968. godine do danas, a
utemeljena je na tragu intelektualnih, stvaralačkih i znanstvenih
interesa Mije Mirkovića - Mate Balote – ličnosti koja je znakovito
obilježila istarski i hrvatski umjetnički, društveni i znanstveni
prostor.
Znanstveni skupovi Susreta u novoj seriji, od 2006.
godine na ovamo - osim nezaobilaznog znanstvenog iščitavanja
Mirkovićevog lika, djela i vremena u kojemu je živio, a posebno
potaknuti visokim dosezima njegove dijalektalne poezije - bili su
posvećeni interakciji čakavske riječi, stiha i tradicijske glazbe;
utjecajima dijalektalnog govora i kulture zavičaja na suvremenu
umjetničku produkciju; novim istraživanjima na području
srednjovjekovnog fresko slikarstva u Istri nakon nezaobilaznog
Branka Fučića i fenomenima tradicijske kulture na kojoj se
baždari temeljna vjerodostojnost novih europskih civilizacijskih
parametara.
Stoga valorizaciju djela ličnosti koje je iznjedrio naš
povijesni i duhovni prostor i djela svih onih čije je stvaralaštvo
doprinijelo stvaranju čarobnog luka koji vezuje svijet i ovaj pedalj
istarske zemlje - smatramo jednu od temeljnica programske
djelatnosti Susreta.
Znanstveno-kulturološki skup će ovogodišnje izdanje
posvetiti povjesničaru Eduardu Čaliću i njegovom djelu u godini
stote obljetnice njegovog rođenja, a i u povodu utemeljenja
Ostavštine Eduarda Čalića u zgradi Sveučilišne knjižnice
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Memorijalna knjižnica dr. Čalića
biti će posvećena istraživanju nacizma, fašizma, antisemitizma,
holokausta te uzroka i posljedica Drugoga svjetskog rata.
Vjerodostojnosti skupa doprinijeti će izlaganja autora čija
su imena nezaobilazna u područjima suvremene historiograﬁje,
a zbog intrigantnosti i mnogostranosti Čalićevog novinarskog,
povijesničkog i publicističkog djela, koliko i društvenog
angažmana, izazvati će živi interes javnosti i struke.

EDUARD ČALIĆ – LIČNOST, DJELO I NJEGOVO VRIJEME

Raspored izlaganja

Sam naziv znanstvenog skupa pruža priliku da se iznesu
nove posebnosti njegovog zanimljivog životnog puta i društvenog
djelovanja ali i da se na temelju intrigantnih sadržaja njegovih djela
progovori o još nepomirenim impulsima koji titraju ispod nemirnog
društvenog tkiva našeg novostvorenog demokratskog krajobraza.

Slavko Goldstein
Sjećanja na dr. Čalića
Igor Jovanović i Igor Šaponja
Eduard Čalić i drugi Istrani u njemačkim koncentracijskim
logorima
Petar Strčić
Dr. Eduard Čalić u kontekstu hrvatske i europske povijesti
Ivo Goldstein
O revizionizmu kao historiografskom pokretu i metodi - općenito
u Europi i posebno u Hrvatskoj
Darko Dukovski
SS i ratni zločini u Puli
Davor Mandić
O istarskim fojbama ili kako je nastao mit o istarskim fojbama
Jože Pirjevec
Što je s antifašizmom u Italiji?
Danko Plevnik
Moderator

36. Susreti odvijaju se pod pokroviteljstvom
Razreda za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
s potporom Istarske županije, Grada Pule i Ministarstva kulture
Domaćin Općina Marčana
Organizator Udruga Susreti na dragom kamenu
u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile i Sveučilišnom knjižnicom u Puli
Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula Istarskim povijesnim društvom i
KUD-om Mate Balota iz Raklja

