
22. rujna 2015., utorak
vodice, hotel olympia, kongresna dvorana atena

9.00 – 9.15 

Otvaranje skupa i pozdravne riječi / Opening ceremony and 
greetings
—
• ivana skočić, ravnateljica mc faust vrančić, prvić luka
• branka juričev martinčev, dipl. oecc.,  

gradonačelnica grada vodica
• akademik žarko dadić, voditelj zavoda za povijest  

i filozofiju znanosti hazu u zagrebu

Izlaganja  / Papers

Predsjedavaju / Chairpersons 
izv. prof. dr. sc. zrinka blažević, dr. sc. danko zelić

9.15 – 9.30 

dr. sc. marijana borić, hazu, zavod za povijest i filozofiju 
znanosti u zagrebu, odsjek za povijest prirodnih i 
matematičkih znanosti 
Vrančićevo djelo ‘Machinae novae’ u obzoru novovjekovne znanosti 

9.30 – 9.45 

dr. sc. luka boršić, institut za filozofiju, zagreb
dr. sc. ivana skuhala karasman, institut za filozofiju, zagreb 
Vrančićevo djelo ‘Logica nova suis ipsius instrumentis formata et 
recognita’

9.45 – 10.00 

doc. dr. sc. mate buntić, 
filozofski fakultet sveučilišta u mostaru 
Sličnosti i razlike Plotinove i Vrančićeve kritike Aristotelove teorije 
kategorija

10. 00 – 10.15 

Odmor / Break

10.15 – 10.30 

izv. prof. dr. sc. zrinka blažević, 
filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu
‘Dalmatinski’ sarmatizam Fausta Vrančića – paradigmatski 
model humanističke kulturne translacije 

10.30 – 10.45 

prof. dr. sc. jadranka neralić, 
hrvatski institut za povijest, zagreb
Slike iz svakodnevnoga života u Šibeniku prema vizitaciji 
apostolskog vizitatora Augustina Valiera 1579. godine

10.45 – 11.00 

m° dott. david di paoli paulovich, 
societÀ italiana di musicologia, trieste
Liturgijska muzička tradicija Dalmacije za vrijeme Fausta 
Vrančića. Karakteristike liturgijske pjesme ‘patriarchino’ i 
njezinih dalmatinskih varijanti. Odnos s glagoljskim pjevanjem u 
Dalmaciji.

11.00 – 11.30 

Rasprava / Discussion

16.30

Izlet na otok Prvić. Posjet MC Faust Vrančić i obilazak groba 
Fausta Vrančića.

međunarodni znanstveni skup 

Faust Vrančić 
i njegovo doba 
u povodu 400. obljetnice objavljivanja 
Novih strojeva Fausta Vrančića 

Program



23. rujna 2015., srijeda
šibenik, gradska knjižnica ‘juraj šižgorić’

10.00 – 10.15 

Pozdravne riječi / Greetings 
• vilijam lakić, prof.,  

ravnatelj gradske knjižnice ‘juraj šižgorić’ u šibeniku 
• dr. željko burić, gradonačelnik grada šibenika
• goran pauk, dipl. oecc., župan šibensko-kninske županije

Izlaganja  / Papers

Predsjedavaju / Chairpersons 
prof. dr. sc. jadranka neralić, dr. sc. luka boršić

10.15 – 10. 30 

mr. sc. dubravka kolić, državni arhiv u zadru
dr. sc. danko zelić, institut za povijest umjetnosti, zagreb 
Fond ‘Obitelj Draganić-Vrančić’ u Državnom arhivu u Zadru i 
nepoznati arhivski dokumenti o životu i radu Fausta Vrančića

10.30 – 10.45 

izv. prof. dr. sc. hrvoje stančić, 
filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu
ivan reljić, mag. educ. inf., 
filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu 
Arhivsko gradivo i suvremene tehnologije u edukaciji – primjer 
Fausta Vrančića

10.45 – 11.00 

ao. univ. prof. dr. georg holzer, institut für slawistik der 
universität wien 
Značajke manirizma u djelu Fausta Vrančića

11.00 – 11.15 

Odmor / Break

11.15 – 11.30 

izv. prof dr. sc. ivica musić, 
filozofski fakultet sveučilišta u mostaru 
mate penava, prof. filozofski fakultet sveučilišta u 
mostaru 
Između morala i etike – Vrančićeva Ethica Christiana

11.30 – 11.45 

prof. dr. sc. sanja vulić, hrvatski studiji sveučilišta u 
zagrebu 
Vrančićev leksik u kontekstu hrvatskoga leksika u cjelini (u 
prošlosti i sadašnjosti)

11.45 – 12.00  

dr. sc. bojan marotti, hazu, zavod za povijest i filozofiju 
znanosti u zagrebu, odsjek za filozofiju 
O nadslovcima na hrvatskim riječima u Vrančićevu petojezičnome 
rječniku

12.00 – 12.15 

phdr. jana černá, faculty of science, charles university in 
prague, department of philosophy and history of sciences
The New World for the New Man

12.15 - 12.45 

Završna rasprava i zatvaranje skupa / Closing Discussion and 
Closing of the Symposium

Pauza do poslijepodnevnoga obilaska Šibenika. Posjet katedrali 
sv. Jakova, rodnoj kući Fausta Vrančića, muzeju Samostana sv. 
Frane i vrtu Samostana sv. Lovre.

pokrovitelj skupa 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
—
organizator skupa 
Memorijalni centar ‘Faust Vrančić’, Prvić Luka

suorganizator skupa 
Grad Vodice

održavanje skupa su potpomogli 
Šibensko-kninska biskupija, Šibensko-kninska županija, Grad 
Šibenik i Gradska knjižnica ‘Juraj Šižgorić’ Šibenik

znanstveni odbor skupa
• Akademik Žarko Dadić, redoviti član HAZU
• sveuč. prof. dr. Georg Holzer, Institut za slavistiku 

Sveučilištu u Beču, dopisni član HAZU
• prof. dr. Jadranka Neralić, znanstvena savjetnica, Hrvatski 

institut za povijest, Zagreb

organizacijski odbor skupa
• Ivana Skočić, dipl. tur. kom., ravnateljica MC Faust Vrančić, 

predsjednica
• Luka Lipić, dipl. oecc., dogradonačelnik Grada Vodica
• Vilijam Lakić, prof., ravnatelj Gradske knjižnice ‘Juraj 

Šižgorić’ Šibenik
• dr. sc. Marijana Borić, znanstvena suradnica, Zavod za 

povijest i filozofiju znanosti HAZU u Zagrebu
• dr. sc. Danko Zelić, znanstveni savjetnik, Institut za povijest 

umjetnosti Zagreb


