O JEDNOJ IZNIMNOJ KNJIZI U IZDANJU
BIBLIOTEKE AMHA
Igor Eterović: Znanstveni skup “Rijeka i Riječani u
medicinskoj povjesnici” 2000.–2009.,
Rijeka, 2011., 263 str.
Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture odlučilo je objaviti, a autor Igor Eterović prihvatiti se
opsežnoga, zahtjevnoga, ali izvrsno obavljenog posla kako bi svjetlost dana ugledala knjiga po mnogočemu iznimno značajna. Prije nego o samoj knjizi, nekoliko
uvodnih napomena o ovomu Znan
stvenom društvu, njegovu radu, skupovima i publikacijama. Poznato je, naime, da
je Znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture tridesetak godina djelovalo
u okviru nekadašnjega Jugoslavenskog
naučnog društva za historiju zdravstvene
kulture, a od osamostaljenja Hrvatske
nastavlja kao Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture sa
sjedištem u Rijeci. U doba Jugoslavije brojni radovi riječkih znanstvenika
objavljivani su u Acta historica Medicinae, Pharmaciae, Stomatologiae, Veterinae
koji je tiskan u Beogradu. Uz to nekoliko vrhunskih znanstvenih skupova s
međunarodnim učešćem održano je na našem području (dva u Crikvenici i
jedan u Poreču).
Budući da je intenzitet rada ovoga Znanstvenog društva bio na visini, a
krug brojnih znanstvenika okupljen u njemu neprestano davao na objavljivanje velik broj znanstvenih radova (uz sudjelovanje na velikom broju znanstvenih skupova), njegov vrsni i iznimno agilni predsjednik prof. dr. sc. Ante
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Škrobonja stvorio je uvjete da ovo društvo dobije i svoj časopis pod imenom
AMHA – Acta medico‑historica Adriatica. U tom je časopisu objavljivan velik
broj znanstvenih radova ne samo riječkih nego i svjetskih znanstvenika koji su
sudjelovali na znanstvenim skupovima ovog Društva. Osim toga Društvo je
objavilo i nekoliko knjiga naših znanstvenika (uzgred budi rečeno, ta čast je
dopala i niže potpisanoga).
Imajući na umu sve ovo, javila se ideja da se dio ovoga znanstvenog stvaralaštva prikaže ukratko, ali dovoljno zorno, u jednoj knjizi koja bi pružila uvid
i dala preglednu sliku barem jednog dijela (tj. 10-godišnjeg kontinuiteta) bogatoga znanstvenog stvaralaštva ovoga Društva. Našli su se, srećom, i takvi pregaoci: prof. Škrobonja da podrži ostvarenje ideje, a daroviti autor Igor Eterović
da ovu izvrsnu knjigu i napiše.
Knjiga obrađuje desetogodišnje razdoblje, od 2000. do 2009. godine, i sadrži zbornik sažetaka svih radova izloženih na znanstvenom skupu Rijeka i
Riječani u medicinskoj povjesnici (autori, naslovi i sažeci, sve po godinama). Na
prvom je mjestu dan sveukupni popis autora, a potom opsežna studija pod
naslovom “Prvih 10 godina riječkog povijesnomedicinskog specifikuma –
Znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici 2000.–2009.” s velikim
brojem zanimljivih podataka, kao što su: korišteni izvori, organizacija, pokrovitelji, teme i sponzori. Slijede tablice s podacima o vremenu i mjestu održavanja
znanstvenih skupova, o organizatorima i pokroviteljima za sve skupove pojedinačno (tablica 1.), o predsjednicima, tajnicima i članovima organizacijskih
odbora (tablica 2. i 3.), teme skupova (tablica 4.), sponzori skupova (tablica
5.), autori izlaganja (tablica 6., s dodatno nekoliko grafikona), popis sudionika
i institucija s kojih dolaze te broja njihovih izlaganja i godine izlaganja (tablica
7.), popis matičnih institucija sudionika (tablica 8.). Slijede korišteni izvori i
literatura. Potom, što je od primarne važnosti, slijede sažeci svih radova izlaganih na svim znanstvenim skupovima u tih deset godina, s navodima referencija
u časopisima u kojima su objavljeni in extenso. Djelo završava iscrpnim i nadasve profesionalno sročenim kazalom osobnih imena, čime se Igor Eterović
definitivno dokazao kao kvalificiran znanstvenik.
Slijedi, sasvim na kraju, nadahnuti Pogovor predsjednika Društva prof. dr.
sc. Ante Škrobonje, s kratkim presjekom zanimljivih podataka od rađanja ideje
do ostvarenja ovog pothvata. Zaključno, za ovu vrlo vrijednu knjigu dugujemo
veliko priznanje autoru Eteroviću na uloženom trudu i uspješnom ostvarenju
ove zamisli, a posebno prof. Škrobonji koji je za to stvorio uvjete i kao predsjednik Društva u tom projektu nadahnuto sudjelovao.
prof. dr. sc. Đorđe Milović
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