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ŽIVOTOPIS 

 

Osobni podaci: 

Ime i prezime: Marija Mogorović Crljenko 

Mjesto i godina rođenja: Zagreb, 1975. 

Telefon: 052/377-524, 377-500 

E-mail: mmogorov@unipu.hr 

 

Obrazovanje: 

1990.  završena osnovna škola u Rovinju 

1994.   završena srednja škola (opća gimnazija) u Rovinju 

1999.  završen sveučilišni dodiplomski studij povijesti i kroatistike na Filozofskom 

fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci, stečen stručni naziv profesora povijesti i  

hrvatskog jezika i književnosti 

2005.  završen poslijediplomski znanstveni studij hrvatske povijesti na Filozofskom  

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stečen akademski stupanj magistra znanosti  

iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja  

povijesti 

2010.  završen postupak stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskoga studija na  

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stečen akademski stupanj  

doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti,  

znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane hrvatske i svjetske  

ranonovovjekovne povijesti  

 

Radno iskustvo: 

1998.  učiteljica povijesti u OŠ Rivarela u Novigradu 

1997.-2000.  suradnica na projektu pod vodstvom dr. sc. Nenada Vekarića Vrijeme ženidbe i 

ritam  poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća. pri Zavodu 

za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 

1998.-2000. kustosica-pripravnica u Povijesnom muzeju Istre u Puli 

 

1999.-2000. suradnja s Povijesnim muzejom Istre na izložbi Gruss aus Pula. Pula na 

turističkim vodičima na prijelazu stoljeća, postavljenoj u Budimpešti (1999.), 

Puli (1999.) i Grazu (2000.) 
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2000.   suradnja s Povijesnim muzejom Istre na projektu izdavanja Statuta Pulske 

općine (iz 1431. godine, a u redakciji iz 1500. godine), kao korektorica 

 

2000.-2002. profesorica hrvatskog jezika i književnosti (2000.) i povijesti (2000.-2002.) u 

Pazinskom kolegiju-klasičnoj gimnaziji u Pazinu (najprije kao stalna 

zaposlenica, a potom kao vanjska suradnica) 

 

2000.-2010. znanstvena novakinja na Odsjeku za povijest današnjeg Odsjeka za povijest 

Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 2000. u 

zvanju mlađe asistentice, od 2004. u zvanju asistentice, od 2010. u zvanju 

više asistentice 

2000.-2006. znanstvena novakinja na projektu dr. sc. Roberta Matijašića Istočna Istra i 

sjeverna Liburnija u antičko doba 

2007.-2010. znanstvena novakinja na projektu dr. sc. Miroslava Bertoše Elitne i marginalne 

skupine u Istri od XVI. do XVIII. st. 

2010.-2012.  znanstvena novakinja na projektu dr. sc. Ivana Jurkovića Srednjovjekovna 

Istra: prostor zajedništva i suprotnosti (od VI. do XVI. stoljeća)  

 

2003.-2005. suradnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža na projektu Istarske 

enciklopedije, autorica članaka 

 

2008.-2010. voditeljica izvanrednog preddiplomskog studija povijesti 

2008. -  voditeljica izvannastvanih aktivnosti studija povijesti (studentske prakse u 

arhivima, knjižnicama i muzejima) 

 

2008.-2010.  suradnica na međunarodnom znanstvenom projektu Across the Religious 

Divide: Women`s Properties in the Wider Mediterranean (ca.1300-1800), 

voditeljice: Jutta Gisela Sperling i Shona Kelly Wray 

 

2011. izabrana u zvanje naslovne docentice 

2013. na radnom mjestu docentice 

 

Organizacija znanstvenih skupova: 
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 VI. Istarski povijesni biennale, Poreč, 23. do 25. svibnja 2013. (međunarodni, 

tuzemni): Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na jadranskom prostoru 

 

 15th Annual Mediterranean Studies Congress, Pula, Croatia, 30. 5. – 2. 6. 2012. 

 

 V. Istarski povijesni biennale, Poreč, 19. do 21. svibnja 2011. (međunarodni, tuzemni): 

Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru 

 

 IV. Istarski povijesni biennale, Poreč, 21-23. svibnja 2009. (međunarodni, tuzemni): 

Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru 

 

 III. Istarski povijesni biennale, Poreč, 24.-26.5. 2007. (međunarodni, tuzemni): 

Cerealia, oleum, vinum...: Kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru 

  

 II. Istarski povijesni biennale, Poreč, 19.-21.5.2005. (međunarodni, tuzemni): 

Sacerdotes, iudices, notarii...: Posrednici među društvenim skupinama 

 

 II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula, 29. 9. - 3. 10. 2004. (međunarodni, tuzemni) 

 

 Istarski povijesni biennale, Poreč, 22.-24.5.2003. (međunarodni, tuzemni): Statuimus 

et ordinamus, quod...: Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru 

 

 

  

 

BIBLIOGRAFIJA: 

 

 

KNJIGE 

Autorske knjige: 

 

 Druga strana braka, Zagreb: Srednja Europa, 2012., 312 str. 

 

 Nepoznati svijet istarskih žena, Zagreb: Srednja Europa, 2006., 205 str.  

 

 Vrijeme ženidbe i ritam  poroda. Dubrovnik i njegova okolica od 17. do 19. stoljeća, 

Zavod za povijesne  znanosti HAZU u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2000., 174 

str. (koautori: Nenad Vekarić – Irena Benyovsky – Tatjana Buklijaš – Maurizio Levak 

– Nikša Lučić – Marija Mogorović – Jakša Primorac) 

 

 

Uredničke knjige: 

 

 Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru. Zbornik 5. 

istarskog povijesnog biennala, ur. M. Mogorović Crljenko i E. Uljančić- Vekić, Poreč: 

Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio Parentino, Sveučilište Jurja Dobrile u 

Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2013., 247 str.  
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 Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru. Zbornik 4. istarskog 

povijesnog biennala, ur.: M. Mogorović Crljenko, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - 

Museo del territorio Parentino, Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u 

Puli, 2011., 288 str. 

 

 

 Cerealia, oleum, vinum...: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru. 

Zbornik 3. istarskog povijesnog biennala, ur.: M. Mogorović Crljenko, E. Uljančić-

Vekić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio Parentino, Državni 

arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009., 210 str. 

 

 

 

ZNANSTVENI RADOVI: 

 

 "Libertatum et dispensationum matrimonialium: knjige ženidbenih oprosta i dozvola 

za vjenčanje Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st.", u: Ivan Jurković (ur.), 

Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2, Pula – Pazin: Sveučilište 

Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013., str. 321-334. 

 

 

 "Kuća i dom – mjesto sigurnosti i(li) nasilja za ženu", u: Domus, casa, habitatio...: 

kultura stanovanja na jadranskom prostoru. Zbornik 5. istarskog povijesnog biennala, 

ur. M. Mogorović Crljenko i E. Uljančić- Vekić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - 

Museo del territorio Parentino, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u 

Pazinu, 2013., 93-104. 

 

 "Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od kraja 15. do 

sredine 17. stoljeća”, u: Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru. 

Zbornik 4. istarskog povijesnog biennala, ur.: M. Mogorović Crljenko, Poreč: 

Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio Parentino, Državni arhiv u Pazinu, 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011., 146-161. 

 

 

 "Women, Marriage, and Family in Istrian Communes in the Fifteenth and Sixteenth 

Centuries", u: Across the Religious Divide. Women, Property, and Law in the Wider 

Mediterranean (ca. 1300-1800), ur.: Jutta Gisela Sperling, Shona Kelly Wray: New 

York-London: Routlege, 2010, 137-157. 

 

 "Biskupi i svećenici - posrednici u bračnim sporovima (područje Istre od kraja 15. do 

sredine 17.st.) ", Acta Histriae, 17, 2009, 1-2, 215-226. 

 

 "Uloga žena u proizvodnji, trgovini i pripremi hrane u Istri u 15. i 16. stoljeću", u: 

Cerealia, oleum, vinum…: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru, 

zbornik 3. istarskog povijesnog biennala, sv. 3, ur. M. Mogorović Crljenko, E. 

Uljančić-Vekić, Poreč 2009, 73-83. 
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 "The position of woman in "Istrian marriage pattern" (Istria in the 15th and the 16th 

centuries)", u: Donne a Venezia: spazi di libertà e forme di potere (sec.XVI-XVIII), 

2008.: www.storiadivenezia.it/donneavenezia/saggi.htm 

 

 "The position of woman in "Istrian marriage pattern" (15th -16th centuries)", u:Spazi, 

poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna, a cura di: Anna Bellavitis, Nadia 

Maria Filippini e Tiziana Plebani, Verona-Bolzano: Qui Edit 2012., 21-29. 

 

 "Hospitali – institucije posredništva među društvenim skupinama (odabrani istarski 

primjeri)", u: Sacerdotes, iudices, notarii...: Posrednici među društvenim skupinama, 

zbornik 2. istarskog povijesnog biennala, sv. 2, ur.: N. Budak, Poreč 2007, 99-107. 

 

 "SUFICIT TIBI SCRIBER: Matična knjiga krštenih župe Labin (1536.-1583.)", u: 

Raukarov zbornik, Zagreb: FF Press 2005., 443.-456.(u koautorstvu s B. Poropat i T. 

Ujčić) 

 

 "De violatione mulierum: sankcioniranje nasilja nad ženama prema statutima istarskih 

komuna", u: Statuimus et ordinamus, quod...: Sustavi moći i mali ljudi na jadranskom 

prostoru, zbornik 1. istarskog povijesnog biennala, sv. 1, ur.: R. Matijašić, Poreč 2005, 

81.-91. 

 

 "Položaj kćeri u istarskoj obitelji u 15. i 16. stoljeću", Povijesni prilozi, 29, 2005, 59.-

77. 

 

 "Obitelj Hütterott u Rovinju (1890. do 1945. godine)", Godišnjak Njemačke 

narodnosne zajednice – VDG Jahrbuch, br. 11, 2004, 37.-42. (u koautorstvu s T. 

Ujčić) 

 

 "Istarski markgrofovi iz obitelji Weimar-Orlamünde u konstelaciji odnosa Carstva i 

papinstva u doba borbe za investituru", Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice – 

VDG Jahrbuch, br. 10, 2003, 83.-89. 

 

 "Žena u obitelji i društvu -  prema odredbama Motovunskog statuta", Vjesnik istarskog 

arhiva, sv. 8-10, Pazin, 2001-2003, 203-212. 

 

 "Hospitali u Istri u srednjem i ranom novom vijeku", Povijesni prilozi 23, 2002, 105.-

116. 

 

 

 

 

 

STRUČNI RADOVI 

 

Udžbenici, priručnici...: 

 

 Povijest 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole, Zagreb: Profil, 2001., izmijenjeno 

izdanje 2007. – suradnica N. Budaka u izradi udžbenika 
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 Povijest 6, radna bilježnica iz povijesti za 6. razred osnovne škole, Zagreb: Profil, 

2001. izmijenjeno izdanje 2007. – koautorstvo s N. Budakom 

 

 Povijest 6 – metodički priručnik za učitelje povijesti u 6. razredu osnovne škole, 

Zagreb: Profil, 2001. izmijenjeno izdanje 2007. – autorica 

 

 Povijest 6 – kontrolni zadaci iz  povijesti za 6. razred osnovne škole, Zagreb: Profil, 

2001., izmijenjeno izdanje 2007. – autorica 

 

 

Ocjene i prikazi:  

 

 

 "Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u Istri u početnom 

razdoblju franačke uprave, Zagreb: Leykam international, 2007", Vjesnik Istarskog 

arhiva, 11-13 (2008), 368-375. 

 

 "Irena Benyovsky: Trogir u katastru Franje I.", Acta Histriae, 15, 2007, 1., 355-357. 

 

 "Slaven Bertoša: Rašpor i Rašporski kapetanat: povijesni pregled, Pazin: Katedra 

Čakavskog sabora za povijest Istre, 2005., 160.str.", Povijesni prilozi 30, 2006., 239-

241. 

 

 "Mislava Bertoša: Djeca iz obrtaljke: nametnuto ime i izgubljeni identitet, Zagreb: 

Profil international, 2005., 312. str.", Povijesni prilozi 29, 2005, 229-235. 

 

 "Vjesnik istarskog arhiva, god. 6-7 (1996.-1997.), sv. 6-7, Pazin 2001", Historijski 

zbornik LV, 2002, 285-288. 

 

 "Problemi sjevernog Jadrana, zbornik Zavoda za povijesne i društvene znanosti u 

Rijeci i Područne jedinice u Puli Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 7, 

Zagreb-Rijeka 2000.", Historijski zbornik LIV, 2001,215-217. 

 

 "Tabula, časopis Filozifskog fakulteta u Puli, br. 1 i br. 2, 1999.", Historijski zbornik 

LIII,  2000, 265-267. 

 

 "Dražen Vlahov, Glagoljski rukopis iz Huma (1608.-1639.), Državni arhiv u Pazinu, 

Pazin 1999.", Historijski zbornik LIII, 2000, 226-228. 

 

 

 više članaka (8) u: Istarska enciklopedija, ur. Miroslav Bertoša – Robert Matijašić, 

Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2005. 

 

 

 

 

 

 

IZLAGANJA 



 7 

 

Izlaganja na znanstvenim skupovima  

 

 

 Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, 

znanstveni skup, (Zagreb, 6. i 7. prosinca 2013.):  

Utjecaj Tridentskog koncila na bračna pitanja 

 

 

 VI. Istarski povijesni biennale (Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na 

jadranskom prostoru), Poreč, 23. do 25. svibnja 2013. (međunarodni, tuzemni): 

Neki aspekti proučavanja životinja prema istarskim srednjovjekovnim i 

ranonovovjekovnim izvorima 

 

 IV. kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb, 1.-5. 10. 2012. (međunarodni, tuzemni): 

Sloboda pri izboru bračnog partnera (Istra, 15.-17. st.) 

 

 15th Annual Mediterranean Studies Congress, Pula, Croatia, 30. 5. – 2. 6. 2012. 

Raptuum – Abduction of Women for Wedding (Istria, beginning of the 17th Century) 

 

 V. Istarski povijesni biennale (Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na 

jadranskom prostoru), Poreč, 19. do 21. svibnja 2011. (međunarodni, tuzemni): 

Kuća i dom – mjesto sigurnosti i(li) nasilja za ženu 

 

 II. asistentski dan – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 17. 11. 2010. 

Concubinatuum – o priležništvu na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. st.   

 

 

 12th Annual Mediterranean Studies Congress, Cagliari (Sardinia), Italy, 27-30.5.2009. 

(međunarodni, inozemni) 

Women, Marriage and Family in Istrian Communes in the Fifteenth and Sixteenth 

Centuries 

 

 IV. Istarski povijesni biennale (Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom 

prostoru), Poreč, 21-23. svibnja 2009.(međunarodni, tuzemni): 

Odnos prema nezakonitoj djeci u istarskim komunalnim društvima od kraja 15. do 

sredine 17. st. 

 

 III. kongres hrvatskih povjesničara, Brač, 1.-5. 10. 2008. (međunarodni, tuzemni): 

Utjecaj crkvenih normi na bračni život (Istra od kraja 15. do sredine 17. stoljeća) 

(sekcija: Povijest žena) 

 

 Donne a Venezia: spazi di libertà ; e forme di potere(sec.XVI-XVIII), Venecija, 8.-

10.5.2008. (međunarodni, inozemni): 

The position of woman in “Istrian marriage pattern” (Istria in the 15th and the 16th 

century) 

 

 Interpreters of Cultures, International scientific meeting, Kopar, 27-29. 9. 2007. 

(međunarodni, inozemni): 

 Biskupi i svećenici – posrednici u bračnim sporovima 
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 III. Istarski povijesni biennale (Cerealia, oleum, vinum...: Kultura prehrane i 

blagovanja na jadranskom prostoru), Poreč, 24.-26.5. 2007. (međunarodni, tuzemni):  

 Uloga žena u proizvodnji, trgovini i pripremi hrane u Istri u 15. i 16. stoljeću 

 

 II. Istarski povijesni biennale (Sacerdotes, iudices, notarii...: Posrednici među 

društvenim skupinama), Poreč, 19.-21.5.2005. (međunarodni, tuzemni): 

Hospitali – institucije posredništva među društvenim skupinama (odabrani istarski 

primjeri) 

 

 II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula, 29. 9. - 3. 10. 2004. (međunarodni, tuzemni): 

Položaj kćeri u istarskoj obitelji u 15. i 16. stoljeću s osobitim osvrtom na istarski 

Novigrad (sekcija: Povijest žena) 

 

 II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula, 29. 9. - 3. 10. 2004. (međunarodni, tuzemni): 

Izvori naši svagdašnji – projekt upoznavanja studenata povijesti Filozofskog fakulteta 

u Puli s djelovanjem i istraživačkim radom Državnog arhiva u Pazinu (u koautorstvu s 

T. Ujčić; sekcija: Arhivi i povjesničari) 

 

 Istarski povijesni biennale (Statuimus et ordinamus, quod...: Sustavi moći i mali ljudi 

na jadranskom prostoru), Poreč, 22.-24.5.2003. (međunarodni, tuzemni): 

De Violatione Mulierum: sankcioniranje nasilja nad ženama prema statutima 

istarskih komuna. 

 

 Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, 24.-26.10. 2003. (domaći): 

Obitelj Hütterott u svijetlu arhivskih fondova Državnog arhiva u Pazinu (u 

koautorstvu s Tajanom Ujčić) 

 

 Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu, 8.-10.11. 2002. (domaći): 

Istarski markgrofovi iz obitelji Weimar-Orlamünde u konstelaciji odnosa Carstva i 

papinstva u doba borbe za investituru 

 

 

  

 

 

Javna predavanja 

 

 Obiteljski centar Istarske županije i Sigurna kuća Istra: obilježavanja Međunarodnog 

dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. 11. 2012.), Gradska knjižnica i čitaonica 

Pula: 

 Što govore istarski bračni procesi iz prve polovice 17. st. o obiteljskom nasilju 

 

 Festival znanosti, 23 – 28. 4. 2012., predavanje održano 23. 4. 2012. u Puli, Gradska 

knjižnica i čitaonica Pula, zajedno s: Danijelom Doblanović: 

 Ranonovovjekovna istarska obitelj u brojevima 

 

 

 Državni arhiv u Pazinu, 22.9.2010.: 
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Causae matrimoniales – bračni sporovi na području Porečke biskupije u prvoj 

polovici 17. stoljeća 

 

 

 organizacija Udruge za istraživanje povijesti žena Klio, Zlatna dvorana Hrvatskog 

instituta za povijest u Zagrebu 13. prosinca 2002.: 

Žena u obitelji i društvu prema odredbama Motovunskog statuta(14.-16. stoljeće) 

 

 Poreč, povodom blagdana Sv. Maura, zaštitnika Poreča i uručenja Nagrada Sv. Maura, 

20. 11. 2006.:  

Žena u istarskoj obitelji i društvu u 15. i 16. stoljeću. 

 

 

 

Gostujuća predavanja 

 

 3. 5. 2012. Filozofski fakultet u Zagrebu - u sklopu suradnje zagrebačkog i pulskog 

odsjeka za povijest, na kolegiju Urbana povijest (nositelj. prof. dr. sc. Neven Budak), 

predavanje: 

Obitelji u istarskim gradovima na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka 

 

 30. 11. 2012. Filozofski fakultet u Zagrebu - u sklopu suradnje zagrebačkog i pulskog 

odsjeka za povijest, na kolegiju Rođaci i bližnji- obiteljske strukture (nositeljica dr. sc. 

Zrinka Nikolić, doc.), predavanje: 

Sklapanje braka u istarskim komunalnim društvima 

 

 21. 3. 2013. Filozofski fakultet u Rijeci – Tjedan povijesti (18. - 22. ožujka 2013.) u 

organizaciji Udruge studenata povijesti "Malleus", predavanje:  

O braku u Istri na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka 

 

 

Promocije knjiga/časopisa: 

 

 Predstavljanje zbornika radova V. istarskog povijesnog biennalea: Domus, casa, 

habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru, ur. M. Mogorović Crljenko i 

E. Uljančić- Vekić, Poreč: Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 

Državni arhiv u Pazinu, 2013. 

 

 Vjesnik istarskog arhiva, sv. 18 (2011.), u: Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 15. prosinca 

2011. 

 

 Z. Janeković Römer, Maruša ili suđenje ljubavi, Zagreb: Algoritam, 2007., 15. 12. 

2007. (predstavljači: M. Bertoša, Irena Miličić, M.Mogorović Crljenko, autorica) 

 

 

 

 

 

Radionice 
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 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića – sudjelovanje u projektu Dani 

otvorene nastave: Grad u školi – škola u gradu, 8-9.3. 2011.; predavanje: 

O položaju istarskih žena (kr. 15.-sred. 17. st.) 

 

 

 radionice u sklopu Dana Profila za usavršavanje profesora povijesti (9. ožujka 2002. u 

Puli i 4. svibnja 2002. u Rijeci) s temom:  

Kakvu nastavu povijesti bismo željeli? 

 

 radionica za usavršavanje profesora povijesti u organizaciji izdavačke kuće Profil 

(Pula, 11.12. 2004.) – predavanje:  

Povijest žena u nastavi povijesti s osobitim osvrtom na srednji i rani novi vijek.  

 

 radionica u organizaciji izdavačke kuće Profil (Rijeka, 21. 4. 2007.): Integrirani dan  

 

 

 

Popularizacija povijesti: 

 

 “Povijest svakodnevice”, u: Kultivator, TV emisija, Pazin: TV Istra, 16. svibnja 2011. 

 

 Ženska posla, rujan 2012. (časopis), rubrika Razglednica – intervju s M. Mogorović 

Crljenko: Nepoznati svijet istarskih žena, str. 46-51. (razgovarala Irena Plejić) 

 

 Glas Istre, Zoom, 26. 1. 2013., str. 2-3 i Novi list, Pogled, 26. 1. 2013., str. 18-19.: 

intervju s M. Mogorović Crljenko: Ženi je bilo teže nego muškarcu, i danas i prije 400 

godina. Razgovarao: Zoran Angeleski 

 

 Radio Ogulin, emisija „Iza zavjese” o ravnopravnosti spolova, 27. 2. 2013. (11.15h), 

intervju s M. Mogorović Crljenko, razgovarala Tina Trivanović 

 

 TV Istra – 4 30minutne emisije 2013. (2 o djeci u srednjem i ranom novom vijeku, a 2 

o položaju žena u srednjem i ranom novom vijeku u Istri) 

 

 TV Nova – 18. 2. 2014. Emisija Zapadna strana – emisija o ravnopravnosti spolova 2. 

Dio (intervju o položaju žena nekad i danas) 

 


