
PROSLAVA 150. OBLJETNICE VIŠKOG BOJA (2016. god)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Siječanj 

 29. siječnja 
 Arheološka zbirka Issa – 19:00 – 21:00 Predavanje Domagoja Kužića Austro-
Ugarskoj Monarhiji s naglaskom na linijski jedrenjak Kaiser, koji je sudjelovao u 
Viškoj bitci 1866. godine. 
 

 
Veljača 

 09. veljače  
profesori i učenici srednje škole „Antun Matijašević Karamaneo“ u sklopu Poklada 
izradili su maske i obukli se u sudionike Viške bitke, te su pred zgradom Grada izveli 
i skeč iz bitke 

 
 18. – 22. veljače  
Hrvatska gradska glazba Vis i plesni klub „Vis“ – gostovanje u Sloveniji. 
Predstavljanje proslave obljetnice Viške bitke u emisiji na radio Mariboru, uživo, te u 
Hrvatskom kulturnom društvu u Mariboru.  

       

     
Ožujak 

 Kroz cijeli mjesec 
Grad Komiža u suradnji sa Lovačkim društvom Vis i udrugom planinara Hum 
organizira uređenje puta do Manjareme i samu Manajremu  

            

 
Travanj 

 05. travnja  
Srednja škola „Antun Matijašević Karamaneo“ na Hvaru će predstaviti Viški boj 
prezentacijom i snimkom simulacije bitke izvedene na Pokladni utorak.  
 
 22. travnja  
Osnovna škola „Vis“ – „Baštinski dan“ – projektni nastavni dan posvećen 
obilježavanju 150 godina Viškog boja.  



 
 21. travnja  
Jaslice i dječji vrtić „Vis“ – izložba u prostorijama dječjeg vrtića. Jedna od tema 
izložbe je Viški boj. 
 
 26. travnja  
Otvaranje izložbe pod naslovom „Ljudi od željeza na brodovima od drva“ u 
prostorijama Arheološke zbirke „Issa“ 
 
Srednja škola „Antun Matijašević Karamaneo“ izdati će brošuru o Viškom boju.  
 

 
Svibanj 

 13.  – 15. svibnja  
Edukacijski izlet Hrvatsko-austrijskog društva Split. Obilazak povijesnih i prirodnih 
znamenitosti otoka, te sv. misa u župnoj crkvi.  
 26. – 29. svibnja 
Spomen-program Austrijskog Crnog Križa i Mornaričkog saveza Austrije u suradnji 
sa Hrvatsko-austrijskim društvom Split. Dolazak članova veteranske udruge Crni križ 
Austrije (preko 160 osoba). Postrojavanje, svečani mimohod, polaganje vijenca u 
more, Sveta Misa, svečana večera.    
 Izložba radova – crteži na drvu pod nazivom ″Putovanja – osvajanja″ umjetnice 
Natalie Borčić. 
 Primož Premzl, galerist, izdavač, kolekcionar iz Maribora, Slovenije – 

predstavljanje monografije o Wilhelmu von  Tegetthoffu i Viškom boju na 
slovenskom i njemačkom jeziku.  
 

 
Lipanj 

 08. – 10. lipnja  
09. lipnja održati će se znanstveni skup „150. obljetnica Viškog boja“. Organizatori 
su: Društvo prijatelja kulturne baštine Split, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za 
povijest, Sveučilište u Zadru, odjel za povijest, Hrvatski pomorski muzej u Splitu, 
Arheološki muzej u Splitu, Rotary club Split.  
 01. – 10. lipnja  
Izložba devet akademskih slikara u izložbenom prostoru Sveučilišne knjižnice u 
Mariboru, uz nastup muške klape „Komiža“ iz Komiže  
 21. lipnja  
Izložba deset akademskih slikara članova DLUM-a, Društvo likovnih umjetnika 
Maribor, Slovenija. Tematika Viški boj, admiral Tegetthoff, viške vedute… Otvaranje, 
izložbe u izložbenom prostoru Meštrović u Visku – Kut.   
 Kroz cijeli mjesec  
Niz aktivnosti u organizaciji sekcije „Vid Biličić“, pri udruzi „Lavurat za poja“ 

 
 
 
 



Srpanj 
 Kroz cijeli mjesec  
Niz aktivnosti u organizaciji sekcije „Vid Biličić“, pri udruzi „Lavurat za poja“ 
 18. srpnja  
 promocija prigodne poštanske Marke ″150 godina bitke kod Visa″ u Komiži  
 20. srpnja  
 promocija prigodne poštanske Marke ″150 godina bitke kod Visa″ u  Visu  
Primož Premzl i predstavljanje monografije o Wilhelmu von  Tegetthoffu na štandu u 
luci. 
 - CENTRALNA PROSLAVA – cjelodnevni program  

 

 
Kolovoz 

 Obilježavanje 150. – te obljetnice Viškog boja kroz Viško kulturno ljeto u 
 organizaciji turističke zajednice Grada Visa 

 

 
Rujan 

 21. – 24. rujna 
Međunarodna znanstvena konferencija Mediterennean Islands – Images, Challanges, 
Perspectives, koja će se održati u Gradu Visu, u organizaciji Veleučilišta VERN' i 
Instituta Ivo Pilar. Teme o kojima će se raspravljati na ovoj Međunarodnoj 
znanstvenoj konferenciji su:  
- poljoprivreda i ribarstvo,  - demografija,   - migracije,  
- arhitektura,    - edukacija,    - javne usluge,  
- umjetnost i književnost,  - zemljopis,    - obnovljivi izvori energije 
- poslovanje i ekonomija,  - povijest (Viški boj),  - sigurnost,  
- kultura i tradicija,   - mediji i komunikacije,  - održivi razvoj,  turizam.  
 

 
Listopad 

 Izložba pod naslovom „Ljudi od željeza na brodovima od drva“ preselit će se u 
muzej u Splitu i ondje će biti izložena kroz listopad i studeni 

 150. – ta obljetnica Viškog boja biti će obilježena i kroz Višku regatu. Jedriličarsko 
društvo Mariborčanka iz Maribora sa jedrilicom Generali posvećuje sudjelovanje 
na Viškoj regati 150. obljetnici Viškog boja na čelu sa skiperom Samom Žvanom i 
12 članova posade 
 
 

Studeni 
 Izložba pod naslovom „Ljudi od željeza na brodovima od drva“ u muzeju u Splitu 

biti će izložena tijekom čitavog mjeseca  
 
 

Prosinac 
 Izložba pod naslovom „Ljudi od željeza na brodovima od drva“ preselit će se u 

muzej u Puli  


