
Vladan Desnica
(Zadar, 17. rujna 1905.

– Zagreb, 4. ožujka 1967.)

„O, kućo moja stara,
koliko su živih 
plamenova ugasili tvoji 
vlažni i pljesnivi zidovi, 
prekinuli tolike strasti, 
snove i nade, tolike 
plemenite težnje 
i hrabre porive. /
Roditeljice širokih 
i ponositih duša, čini se 
da ti je svaki onaj tko je 
u tebi rođen i odrastao 
vratio dug plemenitim 
djelovanjem na svom 
zemaljskom putu.“ 
Vladan Desnica, „Lento i 
misurato il rodere del tarlo“ 
(Polagano i uporno razaranje 
crva), 1931. (Parafraza talijanski 
pisanih stihova Sanje Roić)
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javno predstavljaju

 Zbornik radova sa znanstvenog skupa 
s međunarodnim sudjelovanjem 

Desničini susreti 2021.

 (NE)POZNATI DESNICA I KNJIŽEVNE 
OSTAVŠTINE U BAŠTINSKOJ 

PERSPEKTIVI: 
primjeri dobre prakse

(ur. Drago Roksandić i Vlatka Lemić), 
Centar za komparativnohistorijske i inter

kulturne studije i FF press Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022., 236 str.)

Sudjeluju:
Boris Bui

urednik FF pressa Filozofskog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Jasna Kovačević 
voditeljica Knjižnice i čitaonice  

Bogdana Ogrizovića
dr. sc. Vlatka Lemić

predsjednica ICARUSa Hrvatska
dr. sc. Drago Roksandić, prof. emeritus

voditelj Programa društvenohumanističkih  
i kulturoloških istraživanja Desničini susreti

Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića
Preradovićeva ulica 5, Zagreb 

Ponedjeljak, 12. prosinca 2022., 
s početkom u 18.00 sati

Desničini susreti 2022. 

pozivaju Vas na okrugli stol 

BUDUĆNOST NASLJEĐA 
KULE JANKOVIĆA

U ISLAMU GRČKOM

Uvodna priopćenja podnose:
 dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić, znanstvena 

savjetnica
dr. sc. Darko Babić, izv. prof. 

Katedra za muzeologiju Odsjeka 
za informacijske i komunikacijske znanosti 

dr. sc. Vlatka Lemić, nasl. doc. 
predsjednica ICARUSa Hrvatska i

dr. sc. Marko Šarić, doc. 
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu

Okrugli stol moderira:
dr. sc. Drago Roksandić, prof. emeritus

 
Vijećnica Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 
Ivana Lučića 3, Zagreb 

Utorak, 13. prosinca 2022., 
od 10:00 do 13:00 

Okrugli stol možete pratiti i preko poveznice:

„desničine susrete 2022.“ financiraju: 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske • Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića – Mostovi
ICARUS Hrvatska

Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ u Zagrebu


