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Slaven Bertoša rodio se u Puli, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Još kao 

student, pohađanjem predavanja na Talijanskom sveučilištu za strance (Università Italiana per 

Stranieri) u Perugi – Corso preparatorio di lingua italiana i Corso di secondo grado: 

indirizzo linguistico-culturale – usavršio se u poznavanju talijanskog književnog jezika, 

književnosti, povijesti i kulture. Diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu, s izvrsnim uspjehom, te na Facoltà di Lettere e Filosofia na Università degli Studi 

„Ca’ Foscari” u Veneciji, također s izvrsnim uspjehom.  

Prije dolaska na Filozofski fakultet u Puli radio je u tamošnjoj Sveučilišnoj knjižnici, 

tada Naučnoj biblioteci, te u Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar”, tada Institutu za 

primijenjena društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu s Centrom u Puli.  

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarski rad pod naslovom 

Gospodarske i društvene prilike u puljskoj komuni od početka do polovice XVII. stoljeća, a 

potom i doktorsku disertaciju pod naslovom Pula u XVII. i XVIII. stoljeću: društvene, 

demografske i etničke promjene.  

Na Filozofskom je fakultetu u Puli izabran u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja 

mlađeg asistenta, asistenta, višeg asistenta, docenta i izvanrednog profesora. Na Sveučilištu 

Jurja Dobrile promaknut je u zvanje redovitog profesora u rujnu 2008., postavši tada najmlađi 

redoviti profesor na polju povijesti u Republici Hrvatskoj. U svibnju 2013. postao je i redoviti 

profesor u trajnom zvanju, također najmlađi u Republici Hrvatskoj na polju povijesti. 

Glavno područje njegovog znanstvenog interesa odnosi se na istraživanje 

gospodarskih, društvenih, etničkih, vjerskih, a posebice migracijskih i kolonizacijskih prilika 

u Istri i na Kvarneru u srednjem i novom vijeku (XI.-XIX. stoljeće).  

U tri je navrata dobio međunarodnu stipendiju za pohađanje prestižnog Corso 

Internazionale di Alta Cultura u Veneciji: “Il paesaggio: dalla percezione alla descrizione”, 

“Parigi/Venezia: cultura, relazioni, influenze, negli scambi intellettuali del Settecento” i 

“Precipitare la fine anticipare l’inizio: succisa virescit”.  

Dva je puta, u okviru međunarodne razmjene znanstvenika, bio na studijskom boravku 

na Sveučilištu u Macerati. U sklopu ERASMUS programa, bio je gostujući profesor na 

Oddeleku za zgodovino pri Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem u 



Kopru. Nekoliko gostujućih predavanja održao je i na Odsjeku za povijest na Filozofskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Obavlja istraživanja u mnogobrojnim bibliotečnim i arhivskim fondovima u zemlji i 

inozemstvu.  

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (tada Pedagoškom fakultetu) zaposlen je od 1995., 

a danas predaje na Odjelu za humanističke znanosti, Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti i 

Fakultetu ekonomije i turizma „dr. Mijo Mirković”.  

Punih 11 godina (od 2000./2001. do 2010./2011.) bio je vanjski suradnik Odsjeka za 

povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Za sve kolegije koje je predavao i koje predaje predložio je i uveo nove sadržaje koje 

su potom odobrila nadležna sveučilišna stručna tijela. 

Pod njegovim je mentorstvom studije završilo dvjestotinjak studenata, a često je bio i 

član povjerenstava za obranu pod mentorstvom drugih profesora.  

U više je navrata obnašao dužnost pročelnika / predstojnika Odsjeka za povijest, 

najprije na Filozofskom fakultetu u Puli (2002./2003. – 2005./2006.), a potom na Odjelu za 

humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile (2008./2009.). Upravo je u vrijeme njegovog 

pročelništva uveden novi bolonjski sustav nastave. Od 2008./2009. na spomenutom je odsjeku 

voditelj Katedre za novovjekovnu i suvremenu povijest. 

Bio je član radne skupine Filozofskog fakulteta u Puli za izradu novog studijskog 

programa prema načelima tzv. Bolonjske deklaracije (ECTS), kojem je i jedan od autora te je 

bio i glavni koordinator za njegovu provedbu na Odsjeku za povijest. 

Od 2007. član je Odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Bio je član Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice u Puli (imenovan odlukom Senata 

Sveučilišta u Rijeci), gdje je obnašao dužnost dopredsjednika. Član je Upravnog vijeća 

Rodoslovnog društva „Bartol Zmajić” u Rijeci. 

Bio je glavni istraživač i voditelj sljedećih projekata: Filozofskog fakulteta u Puli 

Grad i selo u Istri od XVI. do XVIII. stoljeća (2002.–2006.) i Odjela za humanističke znanosti 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Istarsko društvo XVI.–XIX. stoljeća: povijesne i kulturološke 

teme (2007.-2013.); suradnik na projektima: trajne istraživačke djelatnosti Instituta za 

primijenjena društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu Istarski Hrvati: između potisnuta 

identiteta i usporene integracije (1994.–1995.), te Zavoda za povijesne i društvene znanosti 

HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli Prilozi za povijest Zapadne Hrvatske (Istra, 

Kvarnersko primorje, Gorski kotar) (2002.–2006.) i Povijest zapadne Hrvatske (Istra, 



Kvarnersko primorje, Gorski kotar, Lika) (2007.-2012.). Svi projekti financirani su od strane 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 

Od 2012. suradnik je novoosnovanog Zavoda za onomastička istraživanja pri Odjelu 

za humanističke znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

Uz izvršnu urednicu Mariju Belullo, prof., od 2008. glavni je urednik  planirane 

Spomen-knjige Osnovne škole Šijana u Puli, koja će biti sastavljena na temelju arhivske građe 

i mnogobrojnih uspomena nekadašnjih djelatnika i učenika škole.  

Uz dr. sc. Tatjanu Bradara i Nenada Kuzmanovića, suautor je projekta Arheološkog 

muzeja Istre u Puli pod naslovom “Kunfini i zlamenja – oznake granica i međa u Istri od 

srednjeg vijeka do našega doba” (od 2009.). 

Od 2011. voditelj je znanstveno-stručnog skupa “Barban i Barbanština od prapovijesti 

do danas”, koji se održava u sklopu Memorijala Petra Stankovića “Barban u srcu”, pod 

organizacijskim pokroviteljstvom Općine Barban, te glavni urednik “Barbanskih zapisa”, 

pripadajućeg zbornika radova.  

Bio je suradnik Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu na projektu 

„Istarske enciklopedije” (2003.–2005.), za koju je napisao 95 natuknica, te suradnik na 

projektu Enciklopedije hrvatskih prezimena (2008.).  

God. 2012.-2013. surađivao je na međunarodnom projektu „Dictionnaire biographique 

des Provinces illyriennes” Instituta Napoléon pri Université Sorbonne u Parizu. Suradnik je i 

Hrvatske matice iseljenika – Podružnice u Puli. 

Član je uredničkih vijeća nekoliko časopisa, u Zagrebu, Pazinu i Rijeci. Također je 

suradnik brojnih edicija, poput Croatice Christiane Periodice i Povijesnih priloga iz Zagreba, 

Vjesnika Državnog arhiva u Rijeci, te istarskih časopisa Atti del Centro di ricerche storiche u 

Rovinju, Vjesnik istarskog arhiva u Pazinu, Acta Histriae u Kopru, Nova Istra u Puli, Buzetski 

zbornik, Zbornik Općine Lupoglav, Zbornik Općine Lanišće, Istarska Danica, Kalendar 

Franina i Jurina, itd.  

Član je Društva za hrvatsku povjesnicu (od svibnja 2008.) i Katedre Čakavskog sabora 

za povijest Istre – Pazin (od lipnja 2005.) te suradnik katedri u Buzetu, Žminju i Lovranu.  

Od osnutka 10. travnja 2012., član je Istarskog arhivističkog društva, kojem je i 

dopredsjednik.  

Istaknuo se i kao sudionik predstavljanja mnogobrojnih edicija, knjiga i časopisa. 

Recenzent je niza knjiga i članaka te znanstvenih i stručnih projekata pri sveučilištima 

i ostalim državnim ustanovama. Član je povjerenstava za izbor u znanstveno-nastavna i 

suradnička zvanja na sveučilištima i institutima. 



Do sada je objavio šest samostalnih knjiga (Život i smrt u Puli. Starosjeditelji i 

doseljenici od XVII. do XIX. stoljeća, Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije, 

Pazin 2002. (za koju je u lipnju 2004. primio Zlatnu povelju Matice hrvatske), Levantinci u 

Puli (XVII.–XIX. stoljeće), Zavičajna naklada “Žakan Juri”, Pula 2003., Svjetska povijest 

modernoga doba (XVI.–XIX. stoljeće) s posebnim osvrtom na Apeninski poluotok, Profil 

International, Zagreb 2004., Rašpor i Rašporski kapetanat: povijesni pregled, Katedra 

Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, Pazin 2005., Osebujno mjesto austrijske Istre: 

lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb 2011. i Migracije prema 

Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre 

Pazin – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2012.), potom jednu 

knjigu u koautorstvu s Petrom Strčićem i Snježanom Marijom Marčec (Bratovštinska knjiga 

Sv. Antuna Padovanskog iz Krasa, sv. 2., Župni ured Kras – Povijesno društvo otoka Krka – 

Liber d. o. o. Rijeka, Kras-Krk 2007.) te jedan prijevod knjige (Pietro Predonzani, 

Gospodarska rasprava s praktičnim uputama ratarima, Dom i svijet, Zagreb – Ekonomski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007.). Objavio je i oko 340 bibliografskih jedinica, 

uglavnom izvornih znanstvenih i preglednih radova. Nastupio je na ukupno 80 znanstvenih 

skupova, od čega 18 međunarodnih.  

Za posebne zasluge u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj 

djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstveno-istraživačke 

djelatnosti primio je – za područje društvenih i humanističkih znanosti – „Nagradu Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci”, prve sveučilišne zaklade u Republici Hrvatskoj (2007.). 

 


