
Dr. Honoris causa JAKOV JELINČIĆ 

Počasni doktorat (lat. gradus doctoris honoris causa) dodjeljuje se uglednim osobama koje su 

svojim radom pridonijele napretku određenog sveučilišta, znanosti ili kulturi pojedine države ili za 

značajni doprinos pojedinoj znanstvenoj ili kulturnoj grani.  

Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je dana 17. prosinca 2018. godine, na temelju čl. 29. 

Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile, a sukladno članku 7. Pravilnika o počasnom doktoratu (honoris causa) 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, donio odluku da se Mr. sc. JAKOVU JELINČIĆU, arhivskom savjetniku u 

miru, iz Pazina, dodjeljuje počasni doktorat navedenog sveučilišta.  

Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dodijelio je dana 16. travnja 2019. godine Počasni 

doktorat (lat. gradus doctoris honoris causa) gospodinu JAKOVU JELINČIĆU. 

 JAKOV JELINČIĆ rođen je 04. studenog 1938. godine u Postirama na otoku Braču. Nakon 2 

godine teološkog obrazovanja, završio je studij talijanskog jezika i književnosti i latinskog jezika na 

Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usprkos tome što je studirao uz rad, prvi je diplomirao u 

svojoj generaciji. Od 1967. godine sa svojom obitelji živi u Pazinu. 

Gotovo čitav radni vijek (od 1967. do 2003. godine) bio je zaposlen u Historijskom arhivu u 

Pazinu (danas DAPA), od čega je posljednjih 13 godina bio ravnatelj te ustanove. Godine 1971. upisao 

je poslijediplomski studij iz povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru, gdje je 

1977. godine magistrirao s temom Novigradska kancelarija (Istarski Novigrad) u XVIII. stoljeću do pada 

Venecije (1979.), stekavši naslov magistra povijesnih znanosti. 

1981. godine napredovao je u zvanje višeg arhivista, a 1988. u zvanje arhivskog savjetnika. 

Nemjerljiv doprinos arhivističkoj struci na prostorima bivše SFRJ i Republike Hrvatske dao je popisavši 

kroz 10 godina, zajedno s mons. Ivanom Grahom, arhivsko gradivo čitave Porečke i Pulske biskupije, 

kao i matičnih ureda gradova i općina, te Biskupijskog arhiva u Poreču, što je poduhvat koji još uvijek 

nije ostvaren na području drugih biskupija i županija Republike Hrvatske. Promicao je značaj DAPA kao 

središnje ustanove koja čuva višejezičnu i višepismenu baštinu Istre, educirajući javnost kroz brojna 

predavanja u prostorijama Arhiva, na različitim stručnim skupovima po čitavoj Istri, a iznimno važan 

mu je bio edukativni i mentorski rad sa srednjoškolcima i studentima (Pula i Rijeka). 

Bio je član Arhivskog savjeta Hrvatske (1987.-1991.), Stručne skupine za restituciju arhivskog 

gradiva, Državnog povjerenstva za arhivsku djelatnost te povjerenstva za dodjelu arhivskih zvanja. Bio 

je glavni urednik ili član uredničkih odbora niza stručnih publikacija (Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci 

i Pazinu, Vjesnik istarskog gradiva, Istarski povijesni biennale…).  I danas je aktivan član brojnih 

znanstvenih društava (Hrvatsko arhivističko društvo, Associazione archivistica ecclesiastica, Matica 

Hrvatska, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Istarsko povijesno društvo itd.). Samostalno 

ili u suautorstvu objavio je 7 knjiga, a surađivao je na još 3. Objavio je oko 150 članaka i rasprava u 

brojnim zbornicima i znanstvenim časopisima. Također je, u nastojanju da popularizira struku gdje god 

je to bilo moguće, objavio na desetke stručno-populističkih tekstova i intervjua u dnevnim novinama, 

tjednicima i mjesečnicima, uglavnom tiskanim u Istri, a bio je prisutan i u emisijama istarskih radio i 

TV-postaja.  

Osim neumornog znanstvenog rada, g. Jelinčić je dao veliki doprinos kao vanjski profesor u 

srednjim školama Istre (Buzet, Pazin, Rijeka i Rovinj), gdje je predavao latinski i grčki jezik. Od osnutka 

Pedagoškog (poslije Filozofskog) fakulteta u Puli 1977. pa do 1987. godine je u zvanju znanstvenog 

asistenta predavao latinski jezik. Bio je i jedan od inicijatora osnivanja sveučilišnog studija povijesti i 

hrvatskog jezika i književnosti u Puli, a prvi sastanak skupine inicijatora održan je upravo u DAPA (tada 



Povijesni arhiv) u njegovu uredu ravnatelja. Nakon osnivanja novih studijskih programa i odsjeka na 

tom Fakultetu 1994. godine (hrvatski jezik i književnost, talijanski jezik i književnost, hrvatski jezik i 

književnost, te povijest), studentima 1. i 2. godine predavao je latinski jezik, a akademske godine 

1996./1997. je na zamolbu studenata 3. godine povijesti, taj jezik predavao i kao izborni. Njegovo 

mentorsko djelovanje do sada je iznjedrilo veći broj doktoranada i od struke priznatih povjesničara od 

kojih neki rade upravo na Odsjeku povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Dobitnik je više priznanja i odlikovanja:  

 Priznanja Pedagoškog fakulteta u Puli (1987.),  

 Medalje rada Predsjedništva SFRJ (1988.),  

 Srebrne plakete Historijskog arhiva u Pazinu,  

 Reda danice Hrvatske s likom Marka Marulića Republike Hrvatske (1997.),  

 Povelje Grada Pazina u znak priznanja za zaštitu i obradu arhivskog gradiva na području Pazina 

i Istre (2007.), te  

 Biskupijskog priznanja za djelovanje na području Biskupije Porečke i Pulske (2010.). 

U obrazloženju Prijedloga za pokretanje postupka proglašenja mr. sc. Jakova Jelinčića 

počasnim doktorom znanosti na Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, uz ostalo, navodi se i sljedeće:  

„Prijedlog da se počasni doktorat (honoris causa) Sveučilišta Jurja Dobrile dodijeli Jakovu 

Jelinčiću predstavlja priznanje arhivisti, znanstveniku, organizatoru i sveučilišnom nastavniku koji je, 

ne samo umio iznjedriti nove i originalne stručne i znanstvene doprinose proučavanju istarske 

povijesne baštine kroz istraživanje jezika, kulture i povijesti, smještajući Istarski poluotok u širi kontekst 

sjevernojadranskoga srednjovjekovnog i ranonovovjekovnog prostora, već je uspio i značajno razviti 

stručno-kulturnu ustanovu (DAPA) koja i danas predstavlja mjesto susreta znanstvenika istraživača 

toga istoga sjevernojadranskog prostora. Poštujući zajedničke interese u razvoju znanosti i 

visokoškolske nastave, on je kao rijetko koji „vanjski suradnik“ svojim radom, zalaganjem, inicijativama 

i nastavničkim doprinosom unaprijedio razvoj Filozofskog fakulteta i njegovih odsjeka, koji su nakon 

njegova umirovljenja postali integriranim sastavnicama Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.“                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                               


