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veterinarstva autorice prof. dr. sc.
Vesne Vučevac Bajt promoviran je
25. svibnja 2012. na Veterinarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Djelo izvorno i kronološki opisuje povijesne događaje te razvoj
veterinarske medicine i veterinarstva od antičke kulture do danas.
Dugogodišnje poznavanje povijesti
veterinarske struke (autorica rukopisa predaje samostalno predmet
Povijest veterinarstva malo manje
od četrdeset godina) očituje se u
opširnosti i detaljiziranosti zbog
čega cijelo djelo dobiva karakter male enciklopedije povijesti veterinarstva.
Napisano je pregledno, lako čitljivim i razumljivim hrvatskim jezikom, obuhvaća 304 stranice, 462 bilješke i 298 slika, a podjelom u poglavlja i potpoglavlja stječe se uvid u logičan razvoj povijesti veterinarstva. Na kraju knjige
priloženo je kazalo imena, prilog o autorici i popis sponzora. Recenzenti su
prof. dr. sc. Petar Džaja, akademik Ivan Katić, prof. dr. sc. Mira Kolar i znanstvenik emeritus Mirko Valentić. Iako je velik dio teksta posvećen razvoju
veterinarstva na starom kontinentu, a i šire, težište je ipak na razvoju hrvatske veterinarske povijesti koja u takvom obliku do sada još nije bila obrađena. U tom smislu obrađene su sve komponente veterinarske povijesti pa
su tako opisani školstvo, časopisi, znanstvene institucije, zaklade i dr., a to
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ujedno stvara putokaz u kojemu smjeru trebaju ići daljnja istraživanja. Zbog
povezanosti veterinarstva s humanom medicinom te zato što se veterinarska
medicina odvaja od humane medicine tek u 20. stoljeću, dijelom je obrađena
i povijest medicine te liječnici koji su svojim radom pridonijeli sprječavanju
pojave i zaštiti od zaraznih bolesti životinja.
Prvo poglavlje Veterinarska medicina i veterinarstvo u prapovijesti podijeljeno je u pet potpoglavlja: Predcivilizacijsko razdoblje, Pripitomljavanje životinja, Počeci razvoja medicine i veterinarstva, Arheološki i arheozoološki
nalazi iz prapovijesnog doba i Prapovijesna medicina današnjih naroda.
Drugo poglavlje Veterinarska medicina i veterinarstvo u starom vijeku podijeljeno je u deset potpoglavlja: Mezopotamija (Babilonija) i Asirija, Egipat,
Židovski narod, Perzija, Indija, Kina, Meksiko, Peru, Srednja i Sjeverna
Amerika, Grčka, Rim te Arheološka nalazišta iz razdoblja Rimskog Carstva
na području današnje Hrvatske. Potpoglavlje Grčka podijeljeno je u četiri cjeline: Počeci grčke kulture, Medicina i veterinarstvo prije Hipokrata,
Medicina i veterinarstvo u doba Hipokrata i Medicina i veterinarstvo poslije Hipokrata. Potpoglavlje Medicina i veterinarstvo poslije Hipokrata podijeljeno je u četiri cjeline: Aristotelova anatomija, Aristotelova embriologija,
Aristotelova zoologija i Aristotelova botanika. Potpoglavlje Rim podijeljeno je u pet cjelina: Medicina starih Rimljana, Galen, Veterinarstvo starih
Rimljana, Stočarstvo starih Rimljana i Rimski veterinarski pisci.
Treće poglavlje Veterinarska medicina i veterinarstvo u srednjem vijeku podijeljeno je u šest potpoglavlja: Utjecaj srednjeg vijeka na razvoj stočarstva
i veterinarstva, Utjecaj srednjeg vijeka na razvoj medicine i veterinarstva
u europskim zemljama, Hipijatri, njihova izobrazba i književna ostvarenja,
Salernska škola, Arapska medicina i veterinarstvo te Društveno-gospodarski
i zdravstveni uvjeti u Hrvatskoj u srednjem vijeku, u kojemu su posebno izdvojene dvije cjeline: Hrvatsko veterinarstvo u srednjem vijeku i Razvoj veterinarskog zakonodavstva i veterinarske literature u Hrvatskoj.
Četvrto poglavlje Veterinarska medicina i veterinarstvo na prijelazu srednjeg
vijeka u novi vijek podijeljeno je u četiri potpoglavlja: Stvaranje uvjeta za razvoj veterinarske medicine i veterinarstva, Osnivanje prvih veterinarskih
škola i razvoj veterinarskog školstva, Zanimljivosti u vezi s osnutkom ostalih veterinarskih škola i Hrvatsko veterinarstvo u 18. stoljeću, u kojemu su
u posebnim cjelinama opisani Razvoj veterinarske literature i Organizacija
veterinarstva i razvoj stočarstva.
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Peto poglavlje Veterinarska medicina i veterinarstvo u devetnaestom stoljeću
podijeljeno je u četiri potpoglavlja: Važna znanstvena dostignuća u 19. stoljeću, Utjecaj stočarstva i veterinarstva na razvoj veterinarskog školstva i veterinarskog zakonodavstva u 19. stoljeću, Veterinarski časopisi i veterinarska
udruženja i Hrvatsko veterinarstvo u 19. stoljeću. Zadnje je potpoglavlje podijeljeno u pet cjelina: Stočne zaraze u Hrvatskoj i razvoj veterinarskog zakonodavstva, Razvoj veterinarske literature, Organizacija veterinarstva i razvoj
stočarstva, Liječnici – veterinari koji su djelovali u Hrvatskoj i Osnivanje
udruga važnih za razvoj veterinarstva.
Šesto poglavlje Veterinarska medicina i veterinarstvo u dvadesetom stoljeću
podijeljeno je u četiri poglavlja: Važna znanstvena dostignuća u medicini,
Važna znanstvena dostignuća u veterinarstvu, Utjecaj znanosti za razvoj
veterinarstva i stočarstva i Hrvatsko veterinarstvo u 20. stoljeću. Zadnje je
potpoglavlje podijeljeno u deset cjelina: Povijest Veterinarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, s posebno cjelinom Razdoblje nakon osnutka neovisne i suverene Republike Hrvatske, Suvremeni ustroj veterinarske struke,
Osnutak i rad veterinarskih ustanova, Razvoj veterinarskih časopisa i veterinarske literature, Zarazne i nametničke bolesti životinja, Djelovanje veterinara na unaprjeđenje stočarstva Hrvatske, s posebnom cjelinom Osvrt na
pojedine pasmine domaćih životinja, Organizacija veterinarske službe prije
Drugog svjetskog rata, Organizacija veterinarske službe u Drugom svjetskom ratu, Organizacija veterinarske službe nakon Drugog svjetskog rata, s
posebne dvije cjeline: Zakonski propisi doneseni u svrhu suzbijanja i sprječavanja stočnih zaraza i Zakonski propisi važni za organizaciju i rad veterinarske službe i Organizacija veterinarske službe nakon stvaranja neovisne i
suverene Republike Hrvatske.
Sedmo poglavlje Literatura i Izvori priloga.
Djelo Povijest veterinarstva prvi je priručnik o povijesti veterinarstva koji
tu povijest promatra u kontekstu svjetske povijesti, s posebnim osvrtom na
društveno-gospodarske i zdravstvene prilike. Djelo je pisano tako da može
zainteresirati svakog čovjeka koji želi spoznati ljudski i životinjski svijet oko
sebe na osnovi ustrojstva i bolesti, a prednost mu je što obrađuje dugo razdoblje i ide do suvremenosti.
Prof. dr. sc. Petar Džaja
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