SVEČANA AKADEMIJA U POVODU 50.
OBLJETNICE UTEMELJENJA HRVATSKOGA
ZNANSTVENOG DRUŠTVA ZA POVIJEST
ZDRAVSTVENE KULTURE
Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture obilježilo
je 2016. visoku obljetnicu – pet desetljeća od utemeljenja. Njegovi se počeci vežu uz značajna imena riječkih intelektualaca i sveučilišnih profesora:
prof. dr. sc. Zdenka Leventala, prof. dr. sc. Marijana Matejčića, prof. dr. sc.
Radmilu Matejčić, prof. dr. sc. Nikolu Korina, prof. dr. sc. Dragu Vrbanića
i prof. dr. sc. Eugena Cerkovnikova. Osnovan kao regionalno društvo
Jugoslavenskoga znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture, riječki
se ogranak 1991. osamostaljuje i mijenja naziv u Hrvatsko znanstveno društvo
za povijest zdravstvene kulture. Društvo okuplja povjesničare, zdravstvene i
javne djelatnike, djelatnike u kulturi te udruge koje žele poduprijeti i razvijati povijesne i općekulturne zasade medicine. Svojim aktivnostima potiče
unapređenje znanstveno-istraživačkog rada na području povijesti medicine
i srodnih, poglavito humanističkih znanosti, populariziranje povijesnomedicinske znanosti, kulturnih tekovina i baštine hrvatske medicinske prošlosti, održavanje skupova, predavanja i stručnih izleta, izdavanje publikacija te
suradnju s drugim sličnim udrugama i društvima u domovini i inozemstvu.
Visoka obljetnica Društva obilježena je 12. prosinca 2016. svečanom akademijom u sklopu programa Dana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Akademija u povodu 50. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga znanstvenog
društva za povijest zdravstvene kulture održana je u svečanoj dvorani palače
Modello u Rijeci, u prostorijama Circola – Zajednice Talijana u Rijeci.
Ova je obljetnica bila ujedno prigoda da prof. dr. sc. Tomislav Rukavina,
dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci, uruči aktualnom predsjedniku
Društva prof. dr. sc. Anti Škrobonji Priznanje Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci za izniman sveukupan stručni i znanstveni doprinos u
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istraživanju medicinske povjesnice našega kraja. Dugogodišnja plodna suradnja sa slovenskim kolegama povjesničarima medicine okrunjena je još
jednim priznanjem profesoru Škrobonji. Prof. dr. sc. Zvonka Zupanič Slavec
uručila mu Diplomu počasnog člana Znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture Slovenije (Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije).
U nastavku programa koji je moderirao tajnik Društva Igor Salopek, dr.
med., prisutnima se obratio prof. dr. sc. Ante Škrobonja. U svom je izlaganju dao pregled aktivnosti Društva u pola stoljeća njegova djelovanja. Nakon
toga je dr. sc. Igor Eterović promovirao recentne brojeve međunarodnoga
znanstvenog časopisa AMHA – Acta medico-historica Adriatica, središnje
znanstvene publikacije Društva. Najavljeno je i novo uredništvo časopisa
kojemu će s početkom 2017. na čelu biti dr. sc. Igor Eterović. Od 2017. godine
suizdavač časopisa, uz Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene
kulture, postaje Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Svečanu akademiju glazbenim su nastupom uveličali i članovi glazbene sekcije Društva Asklepiju i Orfeju u čast: dr. sc. Neven Franjić, dr. med.,
mr. sc. Bernard Mrak, dr. med., Bernarda Mrak, dr. med. dent., Maja Mrak,
cand. med., Tin Nadarević, dr. med., Barbara Ravnić, dr. med., i Bernarda
Ravnić, dr. med. Druženje sudionika nastavljeno je prigodnim domjenkom.
Robert Doričić
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