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Quo vadis, Peristil?

7. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,  
27. – 28. travnja 2017. 

Digitalizirani Peristil i digitalni izazovi pred 
Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske



Društvo povjesničara 
umjetnosti Hrvatske 
osnovano je 1956. godine



ciljevi: 

proučavanje svih općih  
i specijalnih pitanja  
i problema koji zadiru  
u struku povijesti umjetnosti 
i opće problematike  
likovnih umjetnosti



ciljevi: 

unapređenje i popularizacija 
likovnih umjetnosti



ciljevi: 

poticanje na sabiranje 
i čuvanje umjetničkih 
spomenika



djelatnosti:

organizacija i održavanje 
konferencija, predavanja, 
ekskurzija



djelatnosti:

izdavanje znanstvenog/
stručnog časopisa i drugih 
znanstvenih/stručnih 
publikacija



nakladništvo: počeci

počeci nakladničke 
djelatnosti vezani uz sam 
početak Društva

prva knjiga objavljena 1957. 
godine



nakladništvo: 

85 monografija, 19 kritika,  
2 studije, zbornici kongresa  
i skupova, suizdanja



nakladništvo: danas
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peristil:
izlazi od 1954. 

izdavači:
Povijesno društvo 
Hrvatske, Zagreb (sv. 1)

Društvo povjesničara 
umjetnosti Hrvatske  
(od sv. 2 do danas)



podnaslovi:
sv. 1 (1954.), sv. 2 (1957.) 

— Peristil: zbornik radova 
za historiju umjetnosti i 
arheologiju

od sv. 3 (1960.) nadalje  
— Peristil: zbornik radova  
za povijest umjetnosti 



odgovorni urednici:
Grgo Gamulin, Marcel Gorenc,  
Milan Prelog, Zdenko Vinski  
(redakcijski odbor): 1 (1954.)

Milan Prelog: 2 (1957.)

Grgo Gamulin: 3 (1960.) – 12–13  
(1969.–1970.)

Vinko Zlamalik: 14–15 (1971.–1972.) – 31–32 
(1988.–1989.)

Vinko Zlamalik i Radovan Ivančević: 33 
(1990.)

Radovan Ivančević: 34 (1991.) – 46 (2003.)

Ivanka Reberski: 47 (2004.) – 53 (2010.)

Irena Kraševac: 54 (2011.) – 59 (2016.) 

Irena Kraševac i Dubravka Botica: 56 
(2013.)

Zvonko Maković: 60 (2017.)



peristil:  
digitalizacija



biblioteka  
digitalnih izdanja:
početak projekta 2011. 
godine

e-knjige na CD-ROM-u

digitalizacija tiskanih 
izdanja



biblioteka  
digitalnih izdanja:
Antologijska djela  
hrvatske povijesti 
umjetnosti

Povijesnoumjetničke 
studije



biblioteka  
digitalnih izdanja:



planovi i izazovi:
promjene  
uredničke politike  
časopisa Peristil
vezana uz digitalne medije  
i integraciju u širu  
znanstvenu zajednicu 

otvoreni pristup,  
povećanje vidljivosti i dostupnosti  
u digitalnom okruženju,  
uključenost u bibliografske  
i citatne baze, dvojezičnost… 

nastavak postojećih 
projekata (Biblioteka 
digitalnih izdanja DPUH)  
i razvijanje novih (Hrvatski 
povjesničari umjetnosti)
CD-ROM ili online?  
Mrežne stranice DPUH,  
društvene mreže ili digitalni repozitoriji?

DPUH kao strukovna, 
neprofitna udruga danas 
i današnje komercijalno 
nakladništvo



Hvala na pozornosti!

Ivana Majer  
imajer@gmail.com

Martina Petrinović  
dpuh@inet.hr

www.dpuh.hr 
https://www.facebook.com 
/drustvopovjesnicara.
umjetnostihrvatske


