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Prof. dr. sc. ROBERT MATIJAŠIĆ

Ž I V O T O P I S

Rođen sam u Puli 26. srpnja 1957. godine, gdje sam završio gimnaziju

„Branko Semelić“, a diplomirao sam arheologiju (A) i engleski jezik i

književnost (B) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine.

Od veljače iste godine radio sam u Arheološkom muzeju Istre u Puli, kao

kustos u Odjelu za antičku arheologiju. Sudjelovao sam na terenskim

arheološkim istraživanjima u čitavoj Hrvatskoj (Sesvete kraj Zagreba,

Vinkovci, Zadar), a napose u Istri (Medulin, Červar, Rim kod Roča, Pula), a

samostalno sam vodio istraživanja antičke nekropole (Campu Martius) i

antičke javne arhitekture (Forum) u Puli. U sklopu rada u Arheološkom

muzeju Istre u Puli postavio sam i surađivao kod postave mnogobrojnih

izložbi u zemlji i inozemstvu.

U lipnju 1985. godine završio sam poslijediplomski studij "Kulturna

povijest istočne jadranske obale" pri Centru za postdiplomski studij

Sveučilišta u Zagrebu, u Dubrovniku, obranom magistarske radnje: "Ageri

antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća".

Doktorirao sam disertacijom "Gospodarska povijest antičke Istre: arheološki

izvori za poznavanje društveno gospodarskih odnosa u Istri u antici, I-III st."

na Zavodu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u siječnju 1994.

godine.

Od travnja 1991. godine preuzeo sam dužnost vršitelja dužnosti

ravnatelja Arheološkog muzeja u Puli, kojemu sam u listopadu 1991. godine

imenovan ravnateljem. Dužnost ravnatelja Muzeja obnašao sam do prosinca

1994. godine.

Od ožujka 1991. godine kao vanjski suradnik predavao sam

"Umjetnost starog vijeka" na Odjelu za likovne umjetnosti Pedagoškog

fakulteta u Rijeci (danas Akademija primjenjenih umjetnosti) Sveučilišta u

Rijeci. Od studenog 1994. godine kao vanjski suradnik predavao sam

predmete "Opća povijest staroga vijeka" i "Stara povijest hrvatskih zemalja"

na studiju povijesti tadašnjeg Pedagoškog fakulteta u Puli (danas Odsjek za
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povijest Odjela za humanističke znanosti). Od lipnja 1996. godine stalno sam

zaposlen na tom fakultetu u zvanju docenta. Od listopada 1998. do rujna

2004. godine bio sam i vanjski suradnik na odsjeku za povijest Filozofskog

fakulteta u Rijeci, za predmet "Stara povijest hrvatskih zemalja". Bio sam

nositelj kolegija na poslijediplomskom studiju arheologije na FF u Zagrebu, a

sada predajem na doktorskom studiju arheologije u Zadru. Predavao sam

poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi (Scuola di specializzazione),

1999. i 2003. Kao gostujući profesor predavao sam na Odsjeku za

arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru

2005-2006. N tadašnjem Filozofskom fakultetu u Puli bio sam zamjenik

predstojnika Odsjeka za povijest 1996-1997, 1998-2002, a od listopada

1998. do rujna 2002. godine prodekan za znanost i istraživanje, od listopada

2002. do prosinca 2006. dekan fakulteta u dva mandata. Od siječnja 2006.

bio sam privremeni prorektor za nastavu i znanost Sveučilišta Jurja Dobrile

u Puli, zatim prorektor za znanost i istraživanje, a od ožujka 2009. vršitelj

dužnosti rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, U svibnju 2009. godine

izabran sam za rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Od srpnja 1998. godine bio sam voditelj znanstvenog projekta "Istočna

Istra i sjeverna Liburnija u antičko doba" Ministarstva znanosti RH. Bio sam

voditelj međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta "Stoljeća

migracijskih, demografskih i narodnosnih gibanja u Istri" (FF u Puli – ZRC u

Kopru, 1999-2001.), a potom i projekta "Istra susretište triju naroda" (FF u

Puli – ZRC u Kopru, 2002-2004.). Od 2007. do danas sam voditelj

znanstvenog projekta "Naseljenost i gospodarstvo Istre od kraja prapovijesti

do Bizanta" (MZOS).

Objavio sam 8 knjiga, 6 poglavlja u knjigama, 80 znanstvenih i 82

stručna i popularna rada u časopisima i zbornicima u Hrvatskoj i

inozemstvu (Slovenija, Italija, Vatikan, Francuska, Njemačka Velika

Britanija). Sudjelovao sam na 78 znanstvenih skupova u Hrvatskoj i

inozemstvu (Slovenija, Italija, Francuska), aktivno s priopćenjima (od kojih je

najveći dio tiskan u zbornicima i časopisima). Održao sam više tematskih i

prigodnih predavanja za širu javnost, uglavnom u Puli. U više sam navrata

bio na kraćim studijskim boravcima na Sveučilištu u Padovi (1981), u
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Francuskoj školi u Rimu (Ecole Francaise de Rome, 1985, 1991), na

Sveučilištu u Macerati (1997, 1999), na Sveučilištu u Oxfordu (2004), na

Sveučilištu u Bordeauxu (2007. i 2008).

Bio sam glavni urednik časopisa "Tabula" (Filozofski fakultet u Puli) od

1999. do 2005, a član sam uredničkog odbora časopisa "Histria antiqua"

(Pula), "Vjesnik Državnog arhiva u Pazinu" (Pazin), "Annales" i „Acta Histriae“

(Koper), član izdavačkog (znanstvenog) vijeća "Agri Centuriati" (Pisa – Roma),

„Aquileia Nostra“ (Aquileia), „Atti e Memorie della Società istriana di

archeologia e storia patria“ (Trst), „Acta medico-historica adriatica“ (Rijeka).

Član sam Hrvatskog arheološkog društva (HAD), Hrvatskog društva klasičnih

filologa (HDKF - podružnica Pula), Matice Hrvatske (Zagreb). Od 2008. do

2012. bio sam voditelj Sekcije za staru povijest Hrvatskog nacionalnog

odbora za povijesne znanosti (HNOPZ).
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POPIS OBJAVLJENIH KNJIGA

1. Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I.
do III. stoljeća, Radovi Latina et Graeca, knjiga VI., Latina et Graeca - VPA,
Zagreb 1988, 120 str., 10 tabli

2. Campus Martius, Antička nekropola između Premanturske i
Medulinske ulice u Puli (Istraživanje 1985.-1986. godine) (Roman Necropolis
Between Premanturska and Medulinska Street in Pula, Campaign 1985-
1986), Monografije i katalozi, sv. 8, Pula 1991, 155 str.

3. Antička Pula s okolicom (koautorica Klara Buršić-Matijašić),
Zavičajna naklada "Žakan Juri", Pula, 1996, 239 str.

4. Gospodarstvo antičke Istre, arheološki ostaci kao izvori za
poznavanje društveno-gospodarskih odnosa u Istri u antici (I. st. pr. Kr – III.
st. posl. Kr.) (Riassunto: Storia economica dell'Istria antica;
Zusammenfassung: Die Wirtschaftliche Istriens in der Antike; Summary: The
Economic History of Istria in Antiquity), "Povijest Istre, knjiga 4", ZN "Žakan
Juri", Pula 1998, 636 str.  (ISBN 953-6487-03-9)

5. Uvod u latinsku epigrafiju, Knjižnica Tabula, sv. 3, Filozofski
fakultet u Puli, Pula 2002, 255 str. (ISBN 953-96140-8-2) (rec.: Iva Kurelac,
u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; Julijana Visočnik, u:
AVest, 55, 2004, 582-585).

6. Djela božanskog Augusta. Res Gestae Divi Augusti. Praxeis
Sebastou Theou. Priredio i preveo Robert Matijašić, Biblioteka
Latina&Graeca, Knjiga LVIII, Zagreb 2007, 119 str. (ISBN 978-953-249-026-
8)

7. Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Leykam
International, Zagreb 2009, 290 str. (ISBN 978-953-7534-31-8) (rec.: Hrvoje
Gračanin, Sinteza antičke povijesti hrvatskih zemalja, RZHP, 43, 2011, 477-
479)

8. Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do
Justinijana, Leykam International, Zagreb 2012, 267 str. (ISBN 978-953-
7534-93-6)

POPIS OBJAVLJENIH POGLAVLJA U KNJIGAMA

1. Loron (Croatie), Un grand centre de production d'amphores à huile
istriennes (Ier – IVe s. p. C.), sous la direction de Francis Tassaux, Robert
Matijašić et Vladimir Kovačić, Ausonius – Publications, Memoires, 6,
Bordeaux 2001, 363 str. (poglavlja: I, 2: La storia del sito e delle scoperte,
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str. 19-24; I, 3: Gli insediamenti preromani, str. 25-27; I, 4: Parentium et la
cote du Nord-Parentin a l'epoque romaine (s F. Tassauxom), str. 29-32; I, 6: I
bolli su tegole, str. 45-48; IV, 1: Loron e le ville dell'Istria, str. 299-301).
ISBN 2-910023-28-1 (ISSN 1283-2995)

2. Od iskona do prevlasti Serenissime, u: Pula, tri tisućljeća mita i
stvarnosti, Pula 2005, 9-45.  ISBN 953-6250-91-8

3. Pula antički grad, u: Pula antički grad; Laurana, Zagreb,
Arheološki muzej Istre, Pula, 2005, 3-14. ISBN 953-97776-3-1

4. L'età romana (177 a. C. – 538 d. C.), u: Istria nel tempo, Manuale
di storia regionale dell'Istria con riferimenti alla città di Fiume, Centro di
ricerche storiche di Rovigno, Collana degli Atti, N. 26, Rovigno 2006, 71-152.
ISSN 0353-3301.

5. Wirtschaft und Verkehr, u: Mirjana Sanader (Hrsg.), Kroatien in
der Antike, Zaberns Bildbände zur Archäologie, Sonderbände der Antiken
Welt, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2007, 71-81. ISBN 978-3-
8053-3740-3.

6. Povijesna i suvremena toponimija. Toponomastica storica e
moderna, u: Stradarij Grada Pule. Stradario della Città di Pola, ur. A.
Krizmanić, Histria Croatica CASH, Pula 2008, 39-84. ISBN 978-953-255-
010-0


