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PREDGOVOR 

Prije trideset godina Hrvatska je akademija znanosti i umjetnosti osnovala u najistočni
jemu dijelu Republike Hrvatske - u gradu Vinkovcima - Centar za znanstveni rad. Time je 
Hrvatska akademija utemeljila svoju znanstvenoistraživačku jedinicu u gradu bogate 
književne, kulturne, prirodoznanstvene, a posebno šumarske tradicije. Svrha nove Akade
mijine znanstvene jedinice bila je oživjeti znanstvena i stručna istraživanja na polju šumar
stva, filologije, veterine, povijesti, kulture i drugih struka s posebnim obzirom na Slavoniju i 
Srijem s njihovim udjelom u razvitku hrvatske znanosti, hrvatske državnosti i Republike 
Hrvatske. 

Danas, nakon trideset godina djelovanja Centra za znanstveni rad u Vinkovcima, po
stavlja se pitanje je li ostvarena zamisao Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti? Odgovor 
na to pitanje nalazi se u ovoj Spomenici koju je napisala znanstvena savjetnica dr. se. Katica 
Čorkalo, sadašnja upraviteljica Centra, gdje je u trinaest poglavlja iscrpno i cjelovito 
obrađeno djelovanje Centra od godine 1969./70. do 2000., tj. od osnutka do danas, s vri
jednim podatcima o utemeljenju Centra, njegovu ustroju i upravi, zaposlenicima i poslov
nome prostoru, znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, znanstvenim i stručnim skupovima, iz
davačkoj djelatnosti, predstavljanju knjiga, predavanjima i zapisima iz kronike. 

Osim iscrpnoga povijesnoga pregleda trodesetljetne djelatnosti Centra za znanstveni 
rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, Spomenica sadrži sljedeće pri
loge: 

- Nastupno predavanje počasnoga doktora Sveučilišta Josipa jurja Strossmayera u Osi
jeku akademika Dušana Klepca Hrvatsko šumarstvo pred novim tisućljećem, održano na 
Dan Sveučilišta u Osijeku 26. svibnja 2000., koje je formulirano kao kodeks šumarstva u na
dolazećem tisućljeću; 

- Bibliografiju izdanja Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjet
nosti u Vinkovcima 1971. - 2000., koju je izradila Anica Bilić. 

Poslije iscrpnoga prikaza znanstvenih projekata i istraživačkih tema, znanstvenih i 

stručnih skupova, predavanja, predstavljanja knjiga i organiziranja posebnih sadržaja, naj

uvjerljiviji podatak o djelatnosti Centra predstavlja popis tristo i četrdeset (340) naslova/čla

naka u izdanjima Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vin

kovcima. Znanstveni rad Centra reflektira se u njegovim publikacijama. Tijekom trideset go

dina Centar je objavio 29 knjiga, i to: 

8 knjiga Radova 

13 knjiga Posebnih izdanja 

8 knjiga ostalih izdanja 



Predgovor 

U tim knjigama na 8.371 stranici objavljeno je 340 članaka iz sljedećih područja: 

-šumarstvo: 149 članaka 
- književnost i jezik: 66 članaka 
-arheologija i povijest: 28 članaka 
- kultura i obrazovanje: 16 članaka 
- geografija i geologija: 9 članaka 
- medicina i veterina: 10 članaka 
- teologija: 6 članaka 
-znanost o umjetnosti: 6 članaka 
-arhitektura: 3 članka 
- agronomija: 1 članak 
-ostalo: 46 članaka. 

Prema tome je Centar za znanstveni rad u Vinkovcima prosječno objavio oko 12 
članaka godišnje. 

Svi su članci prošli znanstvenu provjeru, tj. recenzentski postupak u odgovarajućim raz
redima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nakon njihova objavljivanja odjek je ne
kih izdanja bio vrlo dobar, a pojedina su izdanja zabilježena u svjetskim znanstvenim i 
stručnim časopisima (primjerice dvojezična monografija Hrast lužnjak u hrvatskoj - Pedun
culate Oak in Croatia). 

Pod okriljem Centra za znanstveni rad u Vinkovcima postignuo je stupanj magistra zna
nosti Nikola Segedi, dipl. ing. šumarstva, a mr. se. Anica Bilić upravo dovršava svoju doktor
sku disertaciju. 

Ako se uzme u obzir da je Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije u Vinkovcima 
prolazio određene teškoće za vrijeme Domovinskoga rata kad je bio bombardiran, a ipak 
nije prestao djelovati, onda s punim pravom možemo reći da je zamisao Hrvatske akademi
je znanosti i umjetnosti u potpunosti ostvarena u Slavoniji i Srijemu zahvaljujući ovome 
Centru. Štoviše, stvoreni su uvjeti da se znanstveni rad proširi na dobrobit ne samo Slavonije 
i Srijema nego i cijele Hrvatske. 

Voditelj Centra 
akademik Dušan Klepac 

i 
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SURADNJA AKADEMIJE 
SA SKUPŠTINOM OPĆINE VINKOVCI 

PRIJE OSNIVANJA CENTRA ZA ZNANSTVENI RAD 
U VINKOVCIMA (1966. - 1969.) 

O suradnji je Akademije s Vinkovcima potrebno progovoriti na samome početku kad je 
riječ o osnutku Akademijina Centra za znanstveni rad u Vinkovcima prije dugih triju deset
ljeća, jer se upravo na toj suradnji i upornome nastojanju s obiju strana i temelji osnutak 
Centra u Vinkovcima.1 Suradnja Akademije s Vinkovcima prvi se put spominje na zasjedanju 
Akademijine Skupštine 10. ožujka 1967. u govoru predsjednika Akademije akademika 
Grge Novaka, koji izvješćuje da je Akademija povodom svoje 100. obljetnice razvila razgra-
natu djelatnost i suradnju s općinskim skupštinama brojnih hrvatskih gradova, navodeći pri
tom podrobnije da upravo simpoziji i drugi znanstveni i stručni skupovi što ih je Akademija 

organizirala i održala, uz suradnju općinskih skupština Zagreba, Vukovara, Krapine, 
Vinkovaca, Rijeke, Zadra, Splita, Šibenika, Siska, Rovinja i Trogira, pa naučni sastanci 
koje će još prvih mjeseci u ovoj godini održati u Dubrovniku, Hvaru i Splitu - bjelodano 
pokazuju, koliko se ove godine radilo i koliko se jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti čvrsto povezala s cjelokupnim teritorijem Hrvatske, od njenih istočnih i za
padnih, pa sve do sjevernih i južnih granica.2 

Prema tome, nakon već osnovanih znanstvenih jedinica u dalmatinskim i primorskim 
gradovima,3 Akademija intenzivira veze s gradovima u sjevernoj Hrvatskoj i započinje orga
niziranu suradnju sa Slavonijom, a na već spomenutome Prvom redovnom godišnjem za
sjedanju Skupštine Akademije 10. ožujka 1867., predsjednik će akademik Novak potkrije
piti navedeno: 

Nadamo se da ćemo ubrzo moći takvu povezanost ostvariti i u Slavoniji, naročito na
kon zaključka Predsjedništva Akademije da se prema prijedlogu III. odjela podigne u 

1 Govorimo dakako o organiziranoj i institucijskoj suradnji Akademije sa Skupštinom općine Vinkovci, 
svjesni da je određene suradnje pojedinih akademika vezanih uz svoj grad i pripadajući mu slavonski pro
stor bilo i prije i poslije. 

2 Ljetopis JAZU za god. 1967. i 1968., kn), 74., Zagreb, 1970., str. 52 - 53. 
3 Godine 1967. to su: Historijski institut u Dubrovniku, Institut za historijske i ekonomske nauke u Za

dru, Institut za nacionalnu arheologiju u Splitu, Sjeverojadranški institut za etničke odnose, historiju i eko
nomiju u Rijeci, Zavod za pomorsko-društvene nauke u Splitu, Zavod za historijska istraživanja pomorstva 
južne Dalmacije u Dubrovniku, Zavod za zaštitu materijala od utjecaja morske vode i za desalinizadju u 
Dubrovniku, Arboretum Trsteno, Instttutza biologiju mora u Rovinju, Biološki institut u Dubrovniku, Aler-
gološki centar u Hvaru, Kabinet za povijest kulture i umjetnosti Hrvatskog primorja i Istre u Rijeci. 
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