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STRATEGIJA ZNANSTVENOG RADA
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I. TEMELJNE ODREDNICE
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje kao dio Hrvatskog instituta za povijest
osnovana je 1996. u Slavonskom Brodu s ciljem da se u njoj sustavno istražuje povijest
hrvatskog i drugih naroda na području Slavonije, Srijema i Baranje – triju povijesnih
pokrajina na istoku Republike Hrvatske. Dvije od tih regija, Baranja i Srijem, danas su
transgranične, tj. prostiru se preko aktualnih državnih granica (hrvatsko-mađarske, odnosno
hrvatsko-srpske).
Zbog specifičnosti nacionalnog povijesnog razvoja, a u nekoj mjeri i zbog novijih političkih
okolnosti, u hrvatskoj se historiografiji prošlost navedenih hrvatskih krajeva istraživala
uglavnom sporadično i nedostatno. Dugoročni je cilj rada i zadatak Podružnice da se takvo
stanje popravi i da se poznavanje povijesti ovih krajeva uravnoteži s poznavanjem i
proučavanjem ostalih dijelova Hrvatske, a time i uklopi na primjeren način u zaokruženu i
cjelovitu nacionalnu povijest, kao i u povijest središnje i jugoistočne Europe.
II. USTROJ I RAZVOJ USTANOVE
II.1. Sadašnje stanje
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje sastavni je dio Hrvatskog instituta za
povijest (Zagreb) kao javne znanstvene ustanove, i njegova jedina istraživačka jedinica
smještena izvan Zagreba. Podružnica radi na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju te Statuta Hrvatskog instututa za povijest. Za rad i funkcioniranje
Podružnice odgovoran je predstojnik Podružnice, kojeg imenuje ravnatelj Instituta iz redova
znanstvenika u Podružnici. Predstojnik Podružnice imenuje svojeg zamjenika iz redova
znanstvenika u Podružnici.
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A) Znanstvenici i istraživači
Znanstveno-istraživački korpus ustanove čine znanstvenici (doktori znanosti u zvanjima od
znanstvenog suradnika do znanstvenog savjetnika), mladi istraživači (asistenti i
postdoktorandi) i stručni suradnici. U vrijeme izrade ovog dokumenta sastav znanstvenoistraživačkog dijela Podružnice čine: devet znanstvenika, jedan asistent-doktorand i dva
stručna suradnika (od kojih jedan stručni savjetnik – doktor znanosti).
Svako povijesno razdoblje u pravilu iziskuje istraživačku specijalizaciju. Premda nisu nužno
ograničeni na bavljenje samo jednim razdobljem, istraživači u praksi najčešće stavljaju težište
na jedno od njih, kojem posvećuju glavninu svojeg rada. Uz navedenu ogradu, znanstvenoistraživački pogon Podružnice distribuiran je prema povijesnim razdobljima ovako: stari vijek
– 1 asistent; srednji vijek – 2 znanstvenika; rani novi vijek (18. stoljeće) – 2 znanstvenika; 19.
stoljeće – 3 znanstvenika i 1 stručni savjetnik; 20. stoljeće – 2 znanstvenika. Uz to, 1 stručna
suradnica angažirana je na poslovima vezanim uz više novovjekovnih razdoblja. Ukupno je
sada u znanstvenom pogonu Podružnice zaposleno 12 radnika.
B) Stručne službe
Podružnica posjeduje vlastitu znanstvenu knjižnicu i vodi samostalnu izdavačku djelatnost.
Kako bi te organizacijske sastavnice uredno i uspješno funkcionirale, u Podružnici je, osim
istraživačkog kadra, zaposleno i odgovarajuće osoblje stručne službe (knjižničarka, voditelj
izdavaštva i prodaje). Stručna služba je, također, odgovorna i za druge uobičajene tehničke
vidove rada ustanove (računovodstvo i knjigovodstvo; tajništvo i pismohrana; održavanje
prostora i opreme i prijevoz). U vrijeme izrade ovog dokumenta, stručna služba Podružnice
sastoji se od 5 popunjenih radnih mjesta, što je optimalna struktura tog segmenta kolektiva
Podružnice.
C) Prostor, oprema i financiranje
Podružnica je fizički smještena u spomeničkoj zgradi u ulici A. Starčevića br. 8 u Slavonskom
Brodu. Raspolaže s oko 300 m2 radnog prostora, raspoređenog na devet ureda za znanstvenike
i administraciju, čitaonicu, knjižnicu, depo za vlastita izdanja te pomoćne prostorije. Navedeni
prostor Podružnici je na korištenje dao Grad Slavonski Brod kao vlasnik zgrade.
Radni prostori Podružnice adekvatno su opremljeni namještajem, uređajima i aparatima za
rad. Svi znanstvenici i istraživači opskrbljeni su na propisan način računalima i drugom
potrebnom opremom za istraživački rad.
Prema Ugovoru o financiranju Podružnice (od 21. 6. 1996.), rad Podružnice financiraju
Ministarstvo znanosti s jedne strane te Grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija s
druge strane u omjeru 50% prema 50%. Članak 2. u Ugovoru glasi: “Grad Slavonski Brod i
Županija brodsko-posavska preuzimaju obvezu osiguranja 50% novčanih sredstava (sada su ta
ukupna predviđena sredstva 850.000 kn godišnje) potrebnih za podmirenje troškova rada
Podružnice”. Prema međusobnom dogovoru i višegodišnjoj praksi Grada i Županije,
navedena se ugovorna obveza dijeli tako da Grad osigurava 40 %, a Županija 60 % ukupne
zajedničke obveze.
U stvarnosti, udjeli Grada i Županije u financiranju Podružnice posljednjih su godina u
apsolutnom iznosu osjetno manji od iznosa naznačenog 1996., a u postotnom omjeru u
ukupnom godišnjem prihodu Podružnice sudjeluju sa svega 5-6 % (Grad) i 8-9 % (Županija).
Osim prihoda koji dolaze od Ministarstva, Grada i Županije, Podružnica ostvaruje vlastite
prihode prodajom svojih izdanja (izravna prodaja, prodaja putem knjižara, otkup knjiga
Ministarstva kulture). Posljednjih godina ti se prihodi kreću između 35 i 60 tisuća kuna.
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Napokon, dio prihoda Podružnice dolazi putem ugovorenih istraživačkih projekata za
troškove istraživanja i prezentacije rezultata. Posljednjih godina glavninu tih prihoda
ostvaruje se kroz projekte ugovorene s Hrvatskom zakladom za znanost. Manji iznosi
ostvaruju se i povremenom suradnjom s jedinicama lokalne samouprave i privrednim
subjektima, uglavnom u vezi s izdavačkim projektima.
II.2. Budući razvoj
A) Znanstvenici i istraživači
S obzirom na dobnu strukturu znanstveno-istraživačkog kadra, Podružnici je u godinama koje
slijede nužno potrebno pomlađivanje. Sadašnji broj asistenata-doktoranada i postdoktoranada
(svega 1) treba povećati na 3-4. Time bi se osigurao optimalan omjer 2:1 između iskusnijeg
znanstvenog i mlađeg istraživačkog dijela kadra.
Kako bi sva povijesna razdoblja bila istraživački adekvatno pokrivena, minimalan i realno
ostvariv broj znanstveno-istraživačkog kadra u Podružnici trebao bi biti ovako raspoređen:
- stari vijek: 1-2
- srednji vijek: 2
- rani novi vijek I – osmansko razdoblje: 1-2
- rani novi vijek II – 18. stoljeće: 2
- 19. stoljeće: 2-3
- 20. i 21. stoljeće: 3.
Ukupno gledajući, minimalno potreban broj znanstvenika i drugih istraživača, koji treba
trajno održavati na toj razini, bio bi prema tome između 11 i 14.
U sljedećem petogodišnjem razdoblju vrlo je važno u Podružnici zaposliti barem 2 nova
asistenta-doktoranda, pri čemu prioritet imaju osmansko razdoblje (16.-17. stoljeće) i
najnovije razdoblje (20.-21. stoljeće). Predviđeni odlasci u mirovinu (2 znanstvenika) trebaju
se svakako kompenzirati zapošljavanjem novih znanstvenika na tim radnim mjestima.
S obzirom na nevelik broj istraživača angažiranih u radu na pojedinim povijesnim
razdobljima, unutarnju organizaciju Podružnice formalno će se ustrojiti kao trodijelnu:
I. Odjel za stari i srednji vijek
II. Odjel za rani novi vijek (osmansko doba i 18. stoljeće)
III. Odjel za modernu i suvremenu povijest (19., 20. i 21. stoljeće).
B) Stručne službe
Sadašnja struktura stručne služe Podružnice, s 5 zaposlenika (vidi gore), nužna je za uspješno
funkcioniranje ustanove te je se kao takvu treba i nadalje održavati. Predviđeni odlasci u
mirovinu (2 zaposlenice) trebaju se svakako bez odgode kompenzirati zapošljavanjem novih
radnika na tim radnim mjestima.
C) Prostor, oprema i financiranje
Opremljenost prostora za rad Podružnice uglavnom zadovoljava potrebe. Tehničke dorade
potrebne su kako bi se još ekonomičnije iskoristio postojeći prostor knjižnice za smještaj
novih knjiga, a arhivski odjel knjižnice (pretežno legati privatnih osoba) urediti kao zasebnu
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cjelinu i stručno obraditi/popisati te njegov opis i popis učiniti javno dostupnim putem
interneta.
U sljedećim godinama potrebna je nabava nove računalne opreme za dio znanstvenika i
istraživača, kao i za urede stručnog osoblja, jer je postojeća dijelom zastarjela ili dotrajala.
U pogledu financiranja, važno je osigurati da se udjeli Grada i Županije u financiranju rada
Podružnice povećaju i barem vrate na razinu ukupnog iznosa koji je naveden u Ugovoru iz
1996. i koji je u ranijem razdoblju bio uglavnom ostvarivan, a ponekad i premašivan.
Također, važno je kolikogod je to moguće povećati vlastite prihode Podružnice koji se
ostvaruju prodajom vlastitih izdanja (izravna prodaja, prodaja putem knjižara, otkup knjiga
Ministarstva kulture). No, pritom ipak treba naglasiti da Podružnica nije profitabilna nego
javnoznanstvena ustanova čiji se istraživački rad i izdavaštvo financiraju javnim novcem pa je
razumno očekivati da rezultati rada Podružnice budu što dostupniji zainteresiranoj javnosti
(izdanja trebaju doći u knjižnice i druge znanstvene i kulturne ustanove, prodajna cijena
izdanja ne treba biti visoka, elektroničke inačice izdanja trebaju biti ili je poželjno da budu
besplatne itd.).
Napokon, treba povećati udio prihoda za potrebe istraživanja koji dolaze kroz ugovorene
istraživačke projekte, putem Hrvatske zaklade za znanost ili drugih tijela koja financiraju
znanstveni rad u Hrvatskoj ili inozemstvu (Europskoj uniji). Nastojat će se da taj segment
prihoda Podružnice bude kontinuiran i s vremenom se povećava u odnosu na prihode iz
drugih izvora, što prije svega iziskuje angažman znanstvenika na osmišljavanju i
prijavljivanju kvalitetnih projekata na različite natječaje za financiranje znanosti.
III. OPSEG I SADRŽAJ ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA
III.1. Opći okvir
Novovjekovna Slavonija s hrvatskom Baranjom i hrvatskim dijelom Srijema tvori blizu jedne
četvrtine ukupnoga teritorija Republike Hrvatske. To samo po sebi govori o važnosti toga
područja za ukupnu nacionalnu povijest. Tome treba dodati da Podružnica, zbog povijesnih
razloga, u svoj istraživački djelokrug uključuje cjeloviti Srijem, zajedno s dijelovima koji su
danas izvan granica Republike Hrvatske. Osim toga, zbog mnogostrukih povijesnih veza,
Podružnica se u istraživačkom smislu zanima i za sav okolni panonsko-podunavski i
balkanski prostor, odnosno za susjedna područja u Mađarskoj, Srbiji (Vojvodini) i Bosni i
Hercegovini.
U tako zacrtanom zemljopisnom okviru Podružnica istražuje svu povijest za koju postoje
sačuvani povijesni izvori, u vremenskom rasponu od antike do naših dana. Pritom se nastoji
uravnoteženo i s primjerenim naglascima istraživati politička, gospodarska, socijalna,
kulturna, crkvena i vojna povijest, kao i povijesna demografija, povijest okoliša, povijest
svakodnevlja i privatnog života, intelektualna povijest itd.
Velike tematske cjeline ili tematska područja koje Podružnica istražuje i namjerava u
budućnosti istraživati uključuju, prema povijesnim razdobljima:
- stari vijek: predrimski narodi i rimsko osvajanje; vojna i politička povijest jugoistočne
Panonije; gospodarska povijest jugoistočne Panonije; kulturna povijest jugoistočne Panonije;
rimska religija i druge pretkršćanske religije u jugoistočnoj Panoniji; rano kršćanstvo u
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jugoistočnoj Panoniji; propast rimskog državnog poretka u jugoistočnoj Panoniji; seoba
naroda I: Huni i Germani (Goti, Gepidi, Langobardi);
- srednji vijek: seoba naroda II: Avari i Avarski kaganat; doseoba Slavena; Franačko Carstvo
i jugoistočna Panonija; Hrvati i Panonija u ranom srednjem vijeku; rana Ugarska i dravskosavsko međurječje; Bizant i južna Panonija (Ugarska) u srednjem vijeku; Kraljevina Slavonija
(Regnum Sclavoniae) i donje međurječje Drave i Save; crkvene strukture u donjem
međurječju Drave i Save (biskupije, župe, crkveni redovi); plemstvo na tlu donjeg
međurječja; gradovi na tlu donjeg međurječja; sela i seljaštvo u donjem međurječju Drave i
Save; gospodarstvo donjeg međurječja Drave i Save; etničke i demografske prilike donjeg
međurječja Drave i Save; kulturne prilike donjeg međurječja Drave i Save; osmanski pritisak i
protuosmanski ratovi;
- rani novi vijek I (16-17. stoljeće): osmansko osvajanje i ustroj vlasti u međurječju; Požeški
sandžak; Pakrački (Cernički) sandžak; Srijemski sandžak; vojna povijest osmanske Slavonije
i Srijema; gospodarska povijest osmanske Slavonije i Srijema; etničke i demografske prilike
osmanske Slavonije i Srijema; migracije u Podunavlju pod osmanskom vlašću; kršćanske
konfesije pod turskom vlašću (katolici, pravoslavni, protestanti); kulturne prilike osmanske
Slavonije i Srijema; Veliki bečki rat u Slavoniji i Srijemu (oslobođenje od Osmanlija);
- rani novi vijek II (18. stoljeće): ustroj habsburške uprave u Slavoniji i Srijemu; katolička
obnova u Slavoniji i Srijemu; vlastelinstva u Slavoniji i Srijemu; ustroj i funkcioniranje
Slavonske Vojne krajine; slavonske županije u 18. stoljeću (Provincijal); slavonsko-srijemski
gradovi u 18. stoljeću; kontinuitet i promjene seoskog društva; gospodarstvo Slavonije i
Srijema; etničke i demografske prilike; kulturne prilike (barok i prosvjetiteljstvo); počeci
organizacije javnog školstva i zdravstva u Slavoniji i Srijemu;
- „dugo“ 19. stoljeće (do Prvog svjetskog rata): Ilirski pokret, hrvatska nacionalna ideja i
druge nacionalne ideologije u Slavoniji i Srijemu; posljedice i odjeci Revolucije 1848;
razvojačenje i ukidanje Vojne krajine; političke stranke u Slavoniji i Srijemu; hrvatsko-srpski
odnosi; mađarski i njemački politički i kulturni utjecaji; vlastelinstva u Slavoniji i Srijemu;
tradicionalna i moderna privreda; društvene promjene u gradu i na selu; imigracija i
emigracija; modernizacija uprave, školstva, zdravstva i prometa; kulturni život; crkvene
prilike;
- 20. i 21. stoljeće (od Prvog svjetskog rata do danas): granične promjene 1918. i 1945.
(Srijem, Baranja); politički odnosi u Slavoniji, Srijemu i Baranji (totalitarni režimi,
demokratske promjene); upravne reforme i odnos centralizacija / samouprava (Osječka oblast,
slavonski gradovi i općine; županije); gospodarske promjene (agrarna reforma,
nacionalizacija, kolektivizacija); demografske i etničke promjene (migracija, kolonizacija,
nacionalne manjine); nacionalni i regionalni kulturni identitet; utjecaj ratova na društvo (Prvi i
Drugi svjetski rat, Domovinski rat); crkvene prilike (Đakovačka i Srijemska biskupija,
Pakračka eparhija); utjecaj prirodnih resursa na život stanovništva (rijeke, šume, ravnice,
klima).
Cilj je djelatnosti Podružnice obraditi u konačnici sva gore navedena tematska područja i
cjeline, po mogućnosti ravnomjerno raspoređujući istraživačke snage i ne ostavljajući nijednu
temu zanemarenom. Jasno je ipak da raspoloživi ljudski potencijali, njihova specijalistička
osposobljenost i istraživački afiniteti uvjetuju provedbu takve opće zamisli i u određenoj
mjeri diktiraju prioritete i opći redoslijed istraživanja po temama. Zadatak je ustanove i
napose njezinog vodstva da osmisli i uspostavi ostvarive istraživačke prioritete koji će u
najvećoj mjeri odgovarati općim ciljevima (misiji) ustanove i kako bi se radom istraživača
postignuli maksimalno korisni rezultati.
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Jedan od bitnih kriterija pri usmjeravanju istraživanja i određivanju prioriteta bit će stupanj
nacionalne i međunarodne (regionalne, europske) relevantnosti tema koje se obrađuje. Stoga
će se poticati proučavanje onih tema koje izrazitije zanimaju, ili imaju potencijal da
zainteresiraju, ukupnu nacionalnu znanstvenu zajednicu, kao i sustručnjake u bližem i širem
europskom okruženju.
III.2. Plan za razdoblje 2019.-2023.
U srednjoročnom, petogodišnjem razdoblju od 2019. do 2023. godine moguće je konkretnije
specificirati teme koje će se istraživati u Podružnici. To se predviđanje temelji na osobnim i
kooperativnim istraživačkim planovima znanstvenika u Podružnici.
Glavne teme i predviđeni rezultati budućih istraživanja su:
- prilozi za sintezu povijesti slavonskih šuma od starog vijeka do ranog 20. stoljeća –
višeautorska knjiga (J. Parat, S. Andrić, M. Vrbanus, R. Skenderović, D. Župan i suradnici
izvan Podružnice)
- izvori za povijest slavonskih šuma od starog vijeka do ranog 20. stoljeća – priređivanje
izdanja (J. Parat, S. Andrić, M. Vrbanus, R. Skenderović, D. Župan)
- društvena povijest rimske provincije Panonije u doba principata na temelju epigrafskih i
literarnih spomenika (J. Parat)
- komentirani prijevod izabranih poglavlja djela M. P. Katančića Orbis antiquus ex Tabula
itineraria (J. Parat)
- plemstvo dravsko-savskog međurječja u srednjem vijeku (M. Karbić)
- povijest gradskih naselja dravsko-savskog međurječja u srednjem vijeku s osobitim obzirom
na povijest obiteljskih struktura (zasebna knjiga) i redovničkih zajednica u gradovima (M.
Karbić)
- izvori za povijest obitelji Berislavića Grabarskih – priređivanje izdanja (M. Karbić)
- srednjovjekovni samostani na području Slavonije, Srijema i Baranje – niz monografija (S.
Andrić)
- veze Bosne s krajevima sjeverno od Save u srednjem vijeku – knjiga sabranih rasprava (S.
Andrić)
- pojedine uže teme iz gospodarske, društvene, kulturne i crkvene povijesti dravsko-savskog
međurječja u srednjem vijeku (S. Andrić)
- slavonska vlastelinstva i agrarna proizvodnja u Slavoniji u 18. stoljeću (M. Vrbanus)
- trgovina i trgovci u civilnoj Slavoniji i Slavonskoj Vojnoj krajini u 18. stoljeću (M.
Vrbanus)
- kronika franjevačkog samostana u Našicama – knjiga IV i dalje (M. Vrbanus i suradnici)
- povijest slavonskog hrasta od prašume do svjetske slave – monografija (R. Skenderović)
- povijest medicine Slavonije i Podunavlja s osobitim naglaskom na epidemije kuge (R.
Skenderović)
- ekohistorija Slavonije u novom vijeku, s osobitim obzirom na sela Brodske Posavine (R.
Skenderović)
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- Hrvatska i Bosna u izabranim češkim, slovačkim i hrvatskim putopisima 19. stoljeća (M.
Šabić)
- književne i znanstvene veze Hrvatske s Česima i Slovacima u 19. stoljeću – primjeri
ključnih osoba (M. Šabić)
- povijest školstva u Valpovu i Belišću do 1918. – monografija (D. Župan)
- prilog za povijest čitanja u Slavoniji: praksa čitanja Dore Pejačević (D. Župan)
- hrvatsko-židovski odnosi u 19. stoljeću – knjiga sabranih rasprava (M. Artuković)
- korespondencija braće Ignjata i Andrije Torkvata Brlića (serija Građa iz Arhiva obitelji
Brlić) – priređivanje izdanja (M. Artuković i M. Orban-Kljajić)
- pojedine uže teme iz hrvatske političke povijesti oko 1900.: antisrpske demonstracije 1902.,
spomenik Matiji Mesiću u Brodu i dr. (M. Artuković)
- hrvatski kulturni identitet u razdoblju između svjetskih ratova (S. Leček)
- pojedine uže teme iz povijesti hrvatskog društva i kulture od 1918. do 1941. (S. Leček)
- kardinal Franjo Kuharić i komunistička vlast – monografija (M. Akmadža)
- pojedine uže teme iz povijesti odnosa države i Katoličke crkve u socijalističkoj Hrvatskoj i
Bosni i Hercegovini (M. Akmadža)
- dokumenti o odnosima države i Katoličke crkve u Hrvatskoj od kasnih 1960-ih godina do
raspada Jugoslavije – priređivanje izdanja (M. Akmadža).
Osim navedenih tema, čija će obrada rezultirati objavljenim autorskim ili višeautorskim
knjigama te prilozima u časopisima i zbornicima, Podružnica će započeti rad i na timskom
pisanju sintetskih djela – posvećenih pojedinim razdobljima, ili pak određenom aspektu
povijesti kroz više razdoblja (npr. ekonomska povijest, vojna povijest, crkvena povijest,
kulturna povijest, povijest školstva, povijest zdravstva i sl.).
Nadalje, u Podružnici će se još sustavnija pažnja nego dosad poklanjati priređivanju i
izdavanju izvorne građe, kako na hrvatskom tako i na drugim jezicima. U tu svrhu pokrenuto
je u okviru izdavačke biblioteke Podružnice nekoliko nizova namijenjenih takvim izdanjima.
Napokon, u pogledu mjerljivosti kvalitete objavljenih radova, nastojat će se u ukupnoj
produkciji povećati udio radova koji se objavljuju u časopisima zastupljenim u međunarodnim
indeksnim bazama, kao i udio radova u inozemnim publikacijama na engleskom i drugim
svjetskim jezicima.
IV.
ORGANIZACIJA
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG
IZDAVAŠTVO I OSTALE DJELATNOSTI PODRUŽNICE

RADA,

ZNANSTVENO

Uz individualni i timski istraživački rad, Podružnica provodi i druge oblike znanstvenog rada
– organizacijske, diseminacijske, popularizacijske itd.
IV. 1. Organizacija znanstvenoistraživačkog rada
Osim istraživačkim radom svojih znanstvenika, Podružnica nastoji doprinijeti ukupnom
napretku znanstvenih istraživanja i kroz aktivnosti organizacijskog tipa, kojima je cilj okupiti
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oko većih istraživačkih zadataka ne samo znanstvenike iz Podružnice, nego i izvan nje. Dva
su glavna oblika takvih aktivnosti: znanstveni skupovi i istraživački projekti.
Podružnica je do 2010. organizirala, odnosno suorganizirala, 8 znanstvenih skupova (s
objavljenim zbornicima skupova), a od 2012. svake godine redovito koncipira i organizira po
jedan znanstveni skup međunarodnog karaktera. Za skupove u sljedećem razdoblju
predviđene su ove teme: povjesničar Ferdo Šišić (uz 150. obljetnicu rođenja); Baranja kroz
povijest (u povodu 100. obljetnice Trijanonskog ugovora); povijesne veze Slavonije i Bosne;
rijeka Drava u povijesti (niz Ekohistorijske teme); slavonska povijesna kastelologija; ruralna i
agrarna povijest Slavonije.
Za Podružnicu je iznimno važno provođenje istraživačkih projekata ugovorenih s javnim
ustanovama i tijelima koja financiraju znanost. Osim projekata Hrvatske zaklade za znanost,
Podružnica će nastojati prijavljivati projekte i na druge natječaje u Hrvatskoj i inozemstvu,
osobito kao partner s drugim srodnim i sličnim ustanovama. Uvijek će se nastojati da se na
projektima, osim znanstvenika iz Podružnice i Instituta, okupljaju povjesničari i znanstvenici
srodnih ili tematski povezivih disciplina iz drugih domaćih i inozemnih ustanova.
U Podružnici se u ovom trenutku provodi 1 istraživački projekt, ugovoren s Hrvatskom
zakladom za znanost, pod naslovom "Od prašuma do oranica: povijest antropizacije šuma u
Slavoniji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća" (voditelj dr. sc. Robert Skenderović).
Nakon njegovog dovršetka sredinom 2019. Podružnica će u najkraćem roku ugovoriti novi
istraživački projekt kojemu će voditelj i dio suradnika biti znanstvenici i asistenti iz
Podružnice. Projektne teme koje se trenutno osmišljavaju i pripremaju za natječaje za
financiranje projekata uključuju:
- povijest školstva u Slavoniji od srednjeg vijeka do 20. stoljeća (D. Župan);
- okoliš kao determinanta demografskog razvoja (R. Skenderović);
- povijest čitanja u Slavoniji od srednjeg vijeka do danas (D. Župan);
- pisma, oporuke, dnevnici, putopisi: privatni/osobni dokumenti kao povijesni izvori (S.
Andrić).
Pri osmišljavanju istraživačkih projekata i radu na njima Podružnica će i nadalje njegovati
suradnju s kolegama znanstvenicima iz matičnog Instituta, kao i iz drugih znanstvenoistraživačkih ustanova kao što su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za
povijest), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (Odjel za povijest), Filozofski fakultet
Sveučilišta u Osijeku (Odsjek za povijest), Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata, Institut za migracije i narodnosti, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar itd.
Također će se i nadalje poticati suradnja znanstvenika iz Podružnice na istraživačkoizdavačkim projektima HAZU i njezinih regionalnih centara, Leksikografskog zavoda
Miroslav Krleža, Matice hrvatske itd. te na izložbenim projektima Muzeja Slavonije, Muzeja
brodskog Posavlja, Hrvatskog školskog muzeja, Hrvatskog povijesnog muzeja itd.
IV. 2. Znanstveno izdavaštvo
Podružnica od svojih početaka razvija bogatu izdavačku djelatnost. Od utemeljenja 1996. do
kraja 2018. Podružnica je objavila ukupno 106 različitih naslova (monografija, zbornika,
izdanja građe itd.), odnosno 126 svezaka knjigâ. Od toga je blizu 40 % naslova objavila
samostalno, a ostale u suizdavaštvu s drugim znanstvenim i kulturnim ustanovama ili
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nakladnicima. Osim knjižnih izdanja, Podružnica je 2001. pokrenula i znanstveni
časopis Scrinia Slavonica koji otada redovito izlazi u jednom svesku godišnje.
U sljedećem razdoblju Podružnica planira nastaviti izdavati prosječno pet knjiga godišnje,
pod uvjetom da sustav državnih potpora znanstvenom izdavaštvu (putem natječaja
Ministarstva zanosti i obrazovanja) ostane sličan dosadašnjem. Pritom će se osobito voditi
računa o tome da se nastave i u dogledno vrijeme kompletiraju započeta višesveščana izdanja,
kao što su Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, Korespondencija Andrije Torkvata
i Ignjata Brlića te Crkva i država: dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke
crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Također će se nastaviti izdavati niz Prilozi
za povijest Broda i okolice koji izlazi bijenalno.
Za Podružnicu je vrlo važno kontinuirano izlaženje časopisa Scrinia Slavonica te će se tome
kao i dosad posvećivati osobita pažnja, odnosno maksimalan angažman glavnog urednika,
tajnika i uredništva časopisa. Nastojat će se osigurati uvrštavanje časopisa u još neke
međunarodne indeksne baze, prije svega Scopus.
IV. 3. Ostale djelatnosti: popularizacija znanosti, diseminacija, edukacija
U organizaciji Podružnice i sudjelovanjem njezinih radnika održavaju se brojne promocije
izdanja, javna predavanja, okrugli stolovi, tribine i sl., ne samo u Slavonskom Brodu, nego i u
mnogim drugim mjestima istočne Hrvatske, kao i Zagrebu. Pritom se ostvaruje suradnja s
brojnim kulturnim ustanovama (knjižnice, muzeji, arhivi, Matica hrvatska, Zavod za kulturu
vojvođanskih Hrvata itd.), različitim udrugama (Hrvatski nacionalni odbor za povijesne
znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Udruga za istraživanje povijesti žena “Klio”,
Hrvatski plemićki zbor, udruge proistekle iz Domovinskog rata itd.) te školama i aktivima
nastavnika i profesora povijesti.
Podružnica navedenim aktivnostima redovito sudjeluje na manifestaciji Festival povijesti –
Kliofest u Zagrebu. Svojim sadržajima doprinosi programima Dana otvorenih vrata matičnog
Instituta. Sa takvim i sličnim aktivnostima nastavit će se i u dolazećem razdoblju. Od 2019.
Podružnica će biti i znanstveni suorganizator manifestacije Dani Matije Petra Katančića u
Valpovu.
Podružnica je 2013. utemeljila svoju „Nagradu za najbolji rad mladih povjesničara iz povijesti
Slavonije, Srijema i Baranje“, koja se jednom godišnje dodjeljuje povjesničarima mlađim od
28 godina. Maksimalno tri najbolja rada na svakom natječaju odabire posebno povjerenstvo
sastavljeno od pet znanstvenika iz Podružnice. Nagrada se sastoji od povelje, knjiga u izdanju
Podružnice i skromnih novčanih iznosa, a najbolji radovi imaju mogućnost objavljivanja u
časopisu ili drugim izdanjima Podružnice. Nagrada se redovito dodjeljuje svake jeseni, a
polučila je razmjerno dobar odjek u stručnim krugovima, kao i u lokalnim i regionalnim
slavonskim medijima. Zbog toga smatramo da Nagradu kao poseban oblik popularizacijskoedukacijskog djelovanja Podružnice treba zadržati i ubuduće.
Podružnica kao ustanova i njezini znanstvenici pojedinačno surađuju s javnim medijima,
elektroničkim i tiskanim – u televizijskim i radijskim emisijama, na internetskim portalima, u
tiskanim novinama i magazinima. Na te se načine široj javnosti predstavljaju rezultati
istraživačkog rada. S takvim oblicima popularizacije znanosti nastavit će se jednako
intenzivno u sljedećem razdoblju.
U javnom predstavljanju rada Podružnice važnu ulogu ima website Podružnice
(http://hipsb.hr/). Njegovom održavanju i popunjavanju ažurnim sadržajima i nadalje će se
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posvećivati primjerena briga. Obavještavanju javnosti o aktivnostima i novostima u
Podružnici – skupovima, predstavljanjima knjiga, novim izdanjima itd. – u novije vrijeme
bitno
doprinosi
i
vrlo
dobro
posjećena
Facebook
stranica
Podružnice
(https://www.facebook.com/hipsb.hr). I taj oblik prisutnosti ustanove u novim medijima
održavat će se i ubuduće.
Premda sama po sebi nije obrazovna ustanova, Podružnica sudjeluje u obrazovnim procesima
i usavršavanju mladih povjesničara, i to na više načina. Ustanova djeluje kao materijalno
opremljen, kolegijalan i poticajan ambijent za mlade znanstvenike (asistente-doktorande i
postdoktorande) koji se u njoj, kao njezini zaposlenici, specijaliziraju u povijesnom
istraživanju i pripremaju doktorske disertacije. Dosad je u Podružnici osam znanstvenih
novaka izradilo i obranilo doktorske disertacije. Svaki se mladi znanstvenik veže kao suradnik
uz jedan od aktivnih projekata u ustanovi te dobiva mentora koji prati i ocjenjuje njegov rad
na godišnjoj razini. Unatoč ograničenim financijskim sredstvima koja ima na raspolaganju,
Podružnica podmiruje troškove poslijediplomskih odnosno doktorskih studija svojih mladih
znanstvenika. U ovom trenutku samo jedan asistent u Podružnici pohađa doktorski studij (na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) i priprema doktorsku disertaciju iz antičke
povijesti. Na isti način Podružnica će osigurati potporu novim asistentima čije se
zapošljavanje očekuje u sljedećem razdoblju.
Drugi oblik sudjelovanja Podružnice u obrazovnim procesima odvija se putem suradnje većeg
dijela znanstvenika u nastavi na sveučilištima i visokim učilištima. Znanstvenici iz
Podružnice sudjeluju u izvođenju nastave povijesti kao vanjski suradnici u naslovnim
nastavnim zvanjima te obavljaju poslove mentora ili članova povjerenstava za ocjenu
doktorskih disertacija.
Napokon, treći oblik edukacijskog rada Podružnice čine tematska predavanja koja
znanstvenici iz Podružnice više puta godišnje održavaju na stručnim vijećima profesora
povijesti srednjih škola Brodsko-posavske županije, Grada Zagreba i drugih županija. Taj
oblik suradnje s javnim obrazovnim sustavom nastavit će se i ubuduće.
U svojem sastavu Podružnica ima bogatu znanstvenu knjižnicu s više od 10.000 naslova
knjiga i preko 500 naslova razne periodike (časopisa i novina), koja je otvorena učenicima,
studentima i ostaloj javnosti za korištenje u čitaonici ili putem posudbe. Ta se javna kulturnoobrazovna funkcija Podružnice ostvaruje pretežno na lokalnoj razini, ali vrijedna zbirka
znanstvene knjižnice, koju dijelom čine stariji, rijetki i teško dostupni naslovi, nailazi na
zainteresirane korisnike i u širim okvirima, regionalnim (istočnohrvatskim) i nacionalnim.
Fond knjižnice će se nastaviti obogaćivati novim stručnim naslovima, putem razmjene i
kupnje, u skladu s potrebama i prioritetima ustanove i njezinih istraživačkih projekata.
V. RIZICI I PRIJETNJE U BUDUĆEM RAZVOJU PODRUŽNICE
Osim općenitih prijetnji budućem radu i razvoju Podružnice koje se odnose na trendove
negativne percepcije humanističkih znanosti i njihova slabijeg vrednovanja i financiranja od
strane državnih vlasti (u usporedbi s prirodnim i tehničkim znanostima), moguće je raspoznati
određene specifične faktore koji mogu otežati budući razvoj ustanove. To su:
- ograničen utjecaj Podružnice i matičnog Instituta na moguće promjene pravnog statusa
ustanove (gubitak samostalnosti, neadekvatna i nedovoljno promišljena pripajanja drugim
ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)

10

