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Špoljar, predsjednica Društva, s ponosom se prisjetila na prošlogodišnju 25.
obljetnicu osnivanja Društva povjesničara te zahvalila svim sudionicima skupa. Najavljena je i dugo priželjkivana namjera osnivanja Odjela za znanstveni
rad HAZU u Koprivnici.
Milivoj Dretar

Europski skup povjesničara vatrogavstva u Varaždinu
(29. 09. - 01. 10. 2010.)
Unatoč svekolikom zanimanju hrvatske kulturne javnosti za različita povijesna istraživanja neka su joj područja ostala gotovo ‘‘izvan vidokruga”. Moglo
bi se to reći i za proučavanja povijesti vatrogastva. Ipak, marno i ustrajno se
time bave brojne ustanove i pojedinci u mnogim europskim zemljama. Mnogi
od njih su i članovi CTIF-a (Međunarodne radne zajednice za povijest vatrogastva i zaštite od požara) istaknute europske institucije od velikog značaja za
promicanje znanja o toj izuzetno važnoj društvenoj djelatnosti.
U Varaždinu je od 29. rujna do 1. listopada 2010. godine održan posebno značajan skup CTIFa kojem su nazočili povjesničari vatrogastva, direktori
nacionalnih muzeja i voditelji nacionalnih zbirki iz Engleske, Francuske, Belgije, Luxemburga, Nizozemske, Danske, Švedske, Finske, Njemačke, Austrije,
Švicarske, Češke, Slovačke, Slovenije i Hrvatske. Tema skupa je bila: Nastanak
i razvoj vatrogasnih zajednica Europe. Varaždinu je čast organiziranja takvog
značajnog skupa pripala nakon uzorno organizirane Vatrogasne olimpijade
2005. godine. Ovaj važan susret europskih vatrogasnih povjesničara zajedno
su organizirali CTIF, Hrvatska vatrogasna zajednica, grad Varaždin, vatrogasne zajednice grada i županije, te Dobrovoljno vatrogasno društvo Varaždin.
Opsežan program započet je radom Komisije za povijest, muzeje i dokumentaciju CTIFa. Ista je prihvatila izvješće predsjednika Dietera Farrenkopfa
o djelatnostima između sjednice održane u češkom gradu Pribyslavu do generalne skupštine u njemačkom gradu Leipzigu. Potom je vođena zanimljiva
rasprava o pristupu i načinu vođenja arhiva CTIFa u muzeju vatrogastva u
Pribyslavu u kojem je sjedište Komisije za povijest. Razmatrana je mogućnost
stalnog obavještavanja europske javnosti o djelovanju CTIFa putem zajedničkih priloga na internetu. Sastanak europskih povjesničara vatrogstva nastavljen je njihovim susretom s čelnicima grada Varaždina. Na srdačnoj dobrodošlici zahvalio je predsjednik CTIF-a Walter Egger.
Svečano otvorenje samoga skupa održano je u nazočnosti visokih predstavnika CTIFa i brojnih uglednika varaždinskog društvenog i političkog života,
te vatrogasaca. Uslijedila je dodjela vatrogasnih odličja i priznanja kojima su
se okitili Vili Tomat, Adolf Schinnnerl, Dieter Farrenkopf, Dietmar Hoffmann,
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Đuro Gajdek i Biserka Vlahović. Dvodnevno, 18. savjetovanje međunarodne
radne zajednice za povijest vatrogastva i zaštite od požara pri CTIFu, održano
je u nazočnosti 74 vatrogasna povjesničara iz 15 europskih zemalja. Tom je
prilikom prikazan zbornik radova istraživača koji su pripremili izlaganja na
temu “Nastanak i razvoj vatrogasnih saveza Europe”. Naglasak je bio na povijesnom razvoju nacionalnih udruga u pojedinim europskim zemljama. Na
gotovo 500 stranica velikog formata (uz popratni DVD) tiskana su 83 stručna rada među kojima su i radovi predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice
Đure Gajdeka i Biserke Vlahović.
Sudionici skupa imali su prilike upoznati se s brojnim povijesnim činjenicama organiziranja vatrogasnih saveza diljem Europe. Jednako i s radom
zaslužnih pojedinaca poput našeg Đure Stjepana Deželića, oca hrvatskog vatrogastva. Sudionici su donijeli i zajednički zaključak da tema budućeg skupa
bude utjecaj športskih i inih društava na osnivanje prvih dobrovoljnih vatrogasnih društava i zajednica. Na skupu je odlučeno da će se 19. susret europskih
povjesničara vatrogastva održati u jesen 2011. godine u češkom Prybislavu,
sjedištu Komisije za povijest, muzeje i dokumentaciju CTIF-a, a jubilarni pak
20. skup u austrijskom Welsu, gradu podjednako poznatom po velikoj vatrogasnoj tradiciji.
Posebna zanimljivost ovoga skupa bio je tzv. “Damen pogram” pripremljen
za supruge sudionika. Dok su njihovi muški supruzi nazočili službenom dijelu
skupa dame su, njih 25 po broju, obišle grad Varaždin i njegovu okolicu upoznavši se s brojnim znamenitostima. Posjetile su pavlinsku crkvu i samostan
u Lepoglavi i Muzej krapinskog pračovjeka u Krapini. Posebno ih je dojmio
posjet Varaždinskim Toplicama gdje su razgledale znamenito arheološko nalazište uz prigodna objašnjenja ravnateljice topličkog muzeja prof. Spomenke
Vlahović. Ugodne su sate provele i u Ludbregu razgledavajući radionice Restauratorskog centra u dvorcu Bathyani, vođene ravnateljicom centra Venijom
Bobnjarić-Vučković.
Europski skup povjesničara vatrogastva održan je u Varaždinu s velikim
uspjehom. U njegovoj su pripremi sudjelovali istaknuti čelnici Hrvatske vatrogasne zajednice, te brojni drugi pojedinci i ustanove. Nazočnost na tom skupu
Varaždinke prof. Biserke Vlahović bila je za nas od posebne važnosti. Kao jedina dama, stručni sudionik skupa u Varaždinu, istakla se među europskim povjesničarima vatrogastva. Njeno dugogodišnje bavljenje poviješću hrvatskog
i varaždinskog vatrogastva priskrbilo joj je brojna priznanja i medalje koje je
primila i na čast gradu Varaždinu.
Znanstveni skup CTIFa u Varaždinu bio je za nas značajan događaj. Potvrdio je časno mjesto Varaždina u prošlosti hrvatskog i europskog vatrogastva,
te naše sposobnosti u daljnjem izučavanju te važne teme. Budući novi Hrvatski
muzej vatrogastva u Varaždinu bit će tome još jedna važna potvrda.
Miroslav Klemm
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