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Na Kliofestu čekaju vas knjige iz povijesti i srodnih znanosti
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Predstavljen program trećeg izdanja Kliofesta
Treće izdanje Kliofesta - festivala povijesti održat će se od 11. do 14. svibnja. Glavni dio
programa odvijat će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, no nekoliko promocija knjiga i
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