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Projekt digitalizacije gimnazijske povijesne građe započeo je 2011. godine skeniranjem
školskih izvješća objavljenih u 20. stoljeću. Izvješća iz 19. stoljeća digitalizirana su 2014.
godine uz financijsku potporu Ministarstva kulture u okviru nacionalnog projekta "Hrvatska
kulturna baština". Projekt je nastavljen 2015. godine digitalizacijom dijela prirodoslovne
zbirke koja je iste godine proglašena kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Školska izvješća nisu samo popisi učenika po razrednim odjelima. Ona su svjedočanstva
o školskom životu i životu našega grada – prate društvene promjene kroz koje je škola
prolazila, promjene nastavnih programa, profila i naziva škole (Kraljevska gimnazija,
Carska i kraljevska velika realka, Kraljevska velika realna gimnazija, Državna realna
gimnazija u Karlovcu, Gimnazija u Karlovcu, Gimnazija dr. Ivan Ribar...) te govore o ondašnjem sustavu vrijednosti, propisima, pravilima ponašanja i odnosu prema učenicima.

ŠTO MOŽEMO
PRONAĆI U
IZVJEŠĆIMA

Osmo godišnje
izvješće Carske
i kraljevske velike
realke u Rakovcu u
hrvatsko-slavonskoj
Vojnoj krajini za
školsku godinu
1872/3 i 1873/4.
U to vrijeme
školu je pohađao
Nikola Tesla.

Najstarije
sačuvano
izvješće tiskano
je 1817. godine
na latinskom
jeziku. Nalazi
se u fondu
Gradskog
muzeja Karlovac.

DIGITALIZACIJA
ŠKOLSKIH IZVJEŠĆA
IZ 20. STOLJEĆA

DIGITALIZACIJA
ŠKOLSKIH IZVJEŠĆA
IZ 19. STOLJEĆA
@ digitalizirano 56 svezaka
koji sadrže 3702 stranice

Izvješće
Kraljevske velike
realne gimnazije
u Rakovcu za
školsku godinu
1900./1901.

@ digitalizirano 36 svezaka
(4438 stranica) koji obuhvaćaju
40 školskih godina od 1901. do
1940. godine i 27 svezaka od
1941. do kraja 20. stoljeća

Izvještaj za
školske godine
1947. do 1964.

Ako se ponekad zapitate kako su živjeli i učili gimnazijalci prije stotinjak
godina – koja su pravila ponašanja morali poštovati, jesu li smjeli ići u
kino bez preporuke nadzornog nastavnika, jesu li pohađali nastavu na
-26°C, od kojih su zdravstvenih problema patili, na koji su način pomagali
siromašnima, koja su predavanja "za popularizaciju nauke" slušali, koje
su obljetnice obilježavali, koja su fizikalna učila koristili 1902. godine,
što su čitali i koje su teme dobivali 1913. godine u školskim zadaćama
– odgovor na ta i mnoga druga pitanja možete pronaći u digitaliziranim
školskim izvješćima.

DIGITALIZACIJA
DIJELA
NASTAVNIH
POMAGALA
PRIRODOSLOVNE
ZBIRKE

Nastavna pomagala prirodoslovne zbirke (1189 eksponata – 1153 iz područja biologije, geografije, geologije i 36 iz područja fizike) imaju izuzetnu pedagoško-metodičku
vrijednost te se koriste u nastavi od 70-ih godina 19. stoljeća do danas. Digitalizirane
su 84 nastavne zidne slike iz botanike i zoologije nastale u drugoj polovici 19. i prvoj
polovici 20. stoljeća.
U planu je digitalizacija starih učila fizikalnoga kabineta koja datiraju iz vremena kada
je Nikola Tesla pohađao Carsku i kraljevsku veliku realku.

Slika morfologije
štitonoše
(Acipenseridae)
i morskog psa
(Chondrichtyes:
Elasmobranchii).

GRAĐU ZA SKENIRANJE USTUPILI:
Hrvatski školski muzej / Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac / Državni arhiv u Karlovcu / Gradski muzej Karlovac
SNIMANJE GRAĐE: Inkunabula d.o.o.
IZRADA SUSTAVA I WEB-SUČELJA: Infinum d.o.o.

Biljne vrste
predstavnice
XXII. reda
(dvodomstvo,
Dioecia)
1870. – 1880.

