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U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Kliofest - festival povijesti
Kliofest, festival povijesti, održava se od 11. do 14. svibnja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici
u Zagrebu, a nekoliko promocija knjiga i razgovora bit će u Knjižnici Bogdana Ogrizovića i
Hrvatskom državnom arhivu. U sklopu festivala četrdesetak
E.G./Soundset
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ŠESTA GODINA ZAREDOM

Kliofest, festival povijesti, održava se od 11. do 14. svibnja u
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a nekoliko
promocija knjiga i razgovora bit će u Knjižnici Bogdana
Ogrizovića i Hrvatskom državnom arhivu. U sklopu festivala
četrdesetak hrvatskih nakladnika izložit će svoje knjige iz
povijesti i srodnih znanosti.

Održana prezentacija

Festivalu nazvanome prema muzi Klio, grčkoj boginji zaštitnici povijesti , onoj
koja je u drevno doba nadahnjivala pjesnike junačkih eposa , nakana je

to je posjetiteljima približiti povijesnu znanost i njezine
stvaratelje , popularizirati nakladničku djelatnost na polju historiografije
višestruka ,

finalnih projekata Kulture
turizma
''

a

i

srodnih

''

znanosti, da potakne raspravu među povjesničarima o nekim važnim pitanjima
struke te općenito njihova mjesta i položaja u današnjem hrvatskom društvu , da
tijekom nekoliko dana povijest bude u žiži kulturnih događanja.

VIJESTI ZAGREB
›

I OKOLICA

Ponedjeljak , 09. svibnja

2016.

okrugle stolove , tribine , predstavljanja knjiga i predavanja , na Kliofestu će biti
nekoliko radionica koje priređuju povjesničari, arhivisti , muzealci i nakladnici,
dvije izložbe , jedna iz gornjostubičkog Muzeja seljačkih buna i druga iz
Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu , te jedan mali povijesni kviz – Kliotest.
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Udrugom Krila pokazat će se

i

mogućnosti terapije pomoću konja kod
bit će i nekoliko

nas. Na festivalu sudjeluju mnogi poznati hrvatski povjesničari , a

gostiju iz inozemstva.
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