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Uvodnik
Poštovani čitatelji,
predstavljamo Vam prvi broj časopisa Historia Varasdiensis. Časopis za
varaždinsku povjesnicu koji izdaje Društvo povjesničara grada Varaždina
i Varaždinske županije. Pokretanjem prvog časopisa posvećenog povijesti
varaždinske regije želimo promicati i unaprijediti naše spoznaje o povijesno - kulturnom nasljeđu grada Varaždina i Varaždinske županije. Namjera
je uredništva da se u časopisu sa širokog sadržajnog spektra razmotre različita znanstvena područja od povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije,
etnologije i drugih područja humanističkih znanosti tematski vezanih za
naš grad i varaždinsku regiju. Zamišljeno je da časopis kroz znanstvene
i stručne radove, priloge, prijevode arhivske građe i ostalih izvora, intervjue, bibliografije, prikaze knjiga i znanstvenih skupova, kao i informacije
o djelovanju Društva i ostalim događanjima u gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji vezanim uz povijesne i ostale humanističke znanosti, otvori
prostor za razmjenu ideja, mišljenja i novih spoznaja, kao i za promicanje
novih pogleda na povijest Varaždina i varaždinskog kraja koji će uvažiti
trend širenja povijesne perspektive i otvaranja povijesne znanosti prema
novim temama što odgovara kretanjima u suvremenoj historiografiji i sve
većoj interdisciplinarnoj i transdisciplinarnoj usmjerenosti u društveno humanističkim znanostima. Zagovaranjem multidisciplinarnog pristupa
u časopisu želimo potaknuti istraživanja i kritički dijalog o raznovrsnim
temama vezanim uz kulturne, gospodarske, društvene i socijalne aspekte
razvoja grada Varaždina i varaždinske regije.
Časopis je podijeljen na nekoliko cjelina. U prvom dijelu časopisa
objavljeni su znanstveni i stručni članci koji su prošli postupak dvostruke
recenzije. Navedeni radovi su određeni kao: izvorni znanstveni radovi,
prethodna priopćenja, pregledni radovi, izlaganja sa znanstvenih skupova
i stručni radovi. U drugom dijelu se nalaze prilozi koji nisu recenzirani, ali
koje je uredništvo ocijenilo kao korisne i interesantne priloge historiografiji grada Varaždina u kojima autori na popularan način dopunjuju znanstvene spoznaje o povijesti grada i šire regije. U ovom dijelu objavljivat će
7

HISTORIA VARASDIENSIS: ČASOPIS ZA VARAŽDINSKU POVJESNICU, 1 (2011)

UDK 94(497.5-37Varaždin)

se i radovi iz područja numizmatike, filatelije, militarije, heraldike i drugih
disciplina bliskih humanističkim znanostima. Uz znanstvene i stručne radove te priloge, odlučili smo u časopisu objavljivati transkripte i prijevode
izvorne arhivske i ostale građe s latinskog, njemačkog i ostalih jezika. Ovime želimo omogućiti veću dostupnost primarnih povijesnih izvora širem
broju istraživača što će, vjerujemo, dodatno potaknuti istraživanja i nove
valorizacije povijesti varaždinskoga kraja. Uz to, kroz časopis želimo pružiti još jedan izvor za istraživanje nedavne prošlosti – intervjue s istaknutim i
važnim osobama koje su sudjelovale u stvaranju povijesti grada i županije.
Naša je namjera da metodom usmene povijesti sačuvamo vrijedna svjedočanstva iz naše nedavne prošlosti, što će proširiti mogućnosti istraživanja
povijesti 20. stoljeća i pridonijeti boljem poznavanju događaja i procesa
koji su obilježili ovo razdoblje. Također, u ovom dijelu namjeravamo objavljivati i intervjue s istaknutim povjesničarima našega grada i regije. Iduća
cjelina sadrži prikaze knjiga i periodike iz povijesti grada i regije, ali i literature koja se bavi širom tematikom koja je istovremeno i od interesa za
povijest našega kraja. U ovom dijelu objavljivat će se i bibliografije čime
želimo potaknuti rad na stvaranju cjelokupne bibliografije ovoga kraja koja
će predstavljati putokaz i poticaj za daljnja povijesna istraživanja. Konačno,
u posljednjem dijelu objavili smo informacije o djelatnostima Društva i
ostalim događanjima vezanim uz povijesne znanosti na području sjeverozapadne Hrvatske. Namjera je uredništva da u ovom dijelu pruži pregled
događanja od interesa za povjesničare i zaljubljenike u prošlost varaždinskog kraja, ali i najave i informacije o budućim događanjima, predavanjima, znanstvenim skupovima, konferencijama, izložbama i slično.
Pokretanjem časopisa na zacrtanoj programskoj i uređivačkoj podlozi, vjerujemo, da ćemo, nakon početničkih muka, osigurati kontinuiranost
njegova izlaženja kao godišnjaka. No, u tim nadanjima ne smijemo izgubiti
iz vida da osnovni preduvjet izlaženja svakog novog broja časopisa mora
biti njegova kvaliteta, i to ne samo autorskih priloga već i odgovarajućih
uređivačkih standarda kojima smo težili i u prvom broju, pri čemu smo
svjesni da još uvijek ostaje prostora za njihovo daljnje podizanje. Važno je,
također, istaknuti da prvi broj nije posvećen niti jednoj posebnoj temi. Razlog tomu jest, između ostalog, što smo u prvom broju željeli da do izražaja
dođe širina tema koja je predmet našega interesa kao i sama koncepcija
časopisa. No, naša je želja da ubuduće izdajemo tematske brojeve, pri čemu
ćemo, naravno, ostati otvoreni objavljivanju priloga posvećenih i drugim
temama. Ova namjera proizlazi iz želje da potaknemo sustavno istraživanje povijesti varaždinskoga kraja, a posebno aktualizaciju tema koje su do
danas ostale nedovoljno istražene. Da bismo uspjeli ostvariti sve navedene
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ciljeve i osigurati dug život časopisu, pozivamo stručnu javnost i sve zainteresirane na suradnju te da nam se priključe u našim naporima kao autori
priloga, ali i na druge načine.
Na kraju, zahvaljujemo se svima koji su nam na različite načine pomogli u ostvarenju ovoga projekta. Posebice bismo se željeli zahvaliti na iznimnom doprinosu članovima uredništva, recenzentima zahvaljujući čijem
trudu možemo reći da su u časopisu objavljeni prilozi koji zadovoljavaju
visoke kriterije znanstvenog i stručnog rada, kolegici Kristini Bakulić iz
Gradske knjižnice i čitaonice Metel Ožegović Varaždin na uloženom trudu pri izradi UDK-a brojeva za članke, te konačno svima ostalima koji su
nam svojim savjetima i na druge načine pomogli u izlaženju prvog broja
časopisa, a naročito Gradu Varaždinu, Varaždinskoj županiji, Vindiji d. d. i
Bernardi Nova d. o. o. na financijskoj potpori ovome projektu. Ne možemo
izostaviti niti potporu varaždinskih znanstvenih i kulturnih institucija, prije svega, Gradskog muzeja Varaždin, Državnog arhiva u Varaždinu i Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu. Konačno, bez doprinosa autora
sav naš trud bio bi uzaludan i zato se i njima zahvaljujemo na prilozima
koje su pripremili za prvi broj časopisa. Vjerujemo da ćemo i u budućnosti
nastaviti dobru suradnju i rad na našem zajedničkom časopisu.
Varaždin, u svibnju 2011. godine
Glavni urednici: Hrvoje Petrić i Ivan Obadić
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