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Hrvatska zaklada za znano«

Skup je organiziran u sklopu Istraživačkog projekta „Od prašuma do oranica: povijest 

antropizacije šuma u Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20* stoljeća” koji financira 

Hrvatska zaklada za znanost.

Znanstveni odbor skupa:

dr. sc. Stanko Andrić (Slavonski Brod)

dr. sc. Hrvoje Petrić (Zagreb)

dr. sc. Robert Skenderović (Slavonski Brod)

dr. sc Žarko Spaniček (Požega)

dr. sc. Jasna Turkalj (Zagreb)

dr. sc. Dinko Župan (Slavonski Brod)

Organizacijski odbor skupa;

Stanko Andrić 

Domagoj Maratović 

Zeljka Marić 

Tatjana Melnik 

Dinko Župan (tajnik skupa)



Ovo je četvrti u nizu redovitih godišnjih simpozija koji smo nazvali „Brodski 

povjesničarski susreti / Symposia Brodensia histórica" te drugi skup koji Podružnica 

za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskog Broda organizira vezano uz temu 

povijesti okoliša (eko-historije). Naime, nakon skupa o rijeci Savi (2013) odlučili smo 

organizirati skup o slavonskim šumama. Slavonske šume dosad su uglavnom bile 

istraživane iz perspektive šumarstva i biologije, a samo usputno iz povjesničarske 

perspektive. Interdisciplinarnim skupom o šumama, s poviješću kao zajedničkim 

nazivnikom, želimo otvoriti jedan drugi aspekt istraživanja slavonskih šuma, a riječ 

je o istraživanju interakcije između čovjeka i šume kroz povijest. Slavonske šume su 

svojevrsne strukture dugog trajanja koje su na raznolike načine uvjetovale čovjekov život 

u Slavoniji. Jednako tako čovjek je kroz povijest neprekidno djelovao na slavonske šume 

kroz brojne intervencije i svakodnevne prakse vezane uz šume. Najveća intervencija 

u slavonski šumski prostor dogodila se u 19. stoljeću tijekom kojeg je prekrivenost 

šumama u Slavoniji sa 70 posto pala na 35 posto. Takve promjene izazvane masovnim 

krčenjem u zapadnoj su se Europi događale još tijekom 11.-13. stoljeća i dobro su 

istražene u njemačkoj i francuskoj historiografiji. U hrvatskoj historiografiji slavonske 

šume su usputno istraživane u sklopu gospodarske povijesti i to najviše iz vizure 

razvoja drvno-prerađivačke industrije. Ovim skupom želimo otvoriti prostor za 

istraživanje slavonskih šuma iz raznolikih perspektiva kao što su kulturna, socijalna, 

ekološka, gospodarska, demografska, politička i vojna vizura. Tu raznolikost vizura 

kroz svoja izlaganja od antike do 20. stoljeća prezentirat će povjesničari, šumari, 

arheolozi, etnolozi, povjesničari književnosti i umjetnosti. Osobito nas raduje što će na 

skupu sudjelovati kolege iz šumarske struke koji ove godine obilježavaju 250 godina 

organiziranog šumarstva u Hrvatskoj te što se naša ustanova skupom o povijesti 

slavonskih šuma pridružuje obilježavanju te značajne obljetnice.


