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Izložba „Istra u vrijeme Napoleona (1805.–1813.)“
SŠ Mate Balote Poreč, 07.11.2016. (08:18)
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Dana 20. listopada 2016. u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorena
je izložba „Istra u vrijeme Napoleona (1805.1813.)“. Posjetili su
je i učenici SŠ Mate Balote.
Kao uvod u otvorenje, sve prisutne pozdravila je ravnateljica
Zavičajnog muzeja dr. sc. Elena UljančićVekić. Također, okupljene
je pozdravio i ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu dr. sc. Elvis
Orbanić. Nakon pozdravnih govora predstavljanje izložbe je moglo
početi.
Dr. sc. Nevio Šetić približio je publici političku i gospodarsku
situaciju na istarskom poluotoku početkom 19. stoljeća. Nadopunu
zanimljive povijesne priče dala im je arhivistica pazinskog Državnog
arhiva Biserka Budicin. Istaknula je da je francuska uprava, koja je
tada vladala većim dijelom hrvatskog područja, uvela mnoge
reforme koje su i 200 godina kasnije prisutne u našem društvu
(gradnja cesta, razvoj trgovine, uvođenje sajmova i sl.).
Arhivski tehničar specijalist Sebastijan Legović pripremio je za kraj
predstavljanje aplikacije dostupne na ekranu osjetljivom na dodir,
gdje se nalaze razni spisi koji će posjetiteljima ovih dana dodatno
upotpunjavati znanje. Ovu zanimljivu izložbu posjetili su učenici 3.
razreda opće gimnazije SŠ Mate Balote Poreč koji su na taj način u
potpunosti zaokružili usvojeno povijesno gradivo, itekako vezano i
za ovo naše podneblje.
Luka Petković, 3.OG
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