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Odsjek za povijest medicinskih znanosti

Razvoj povijesti znanosti od početka 20. stoljeća 
do danas kroz kemiju i medicinu

Povijest znanosti često se definira kao proučavanje »razvoja« znanosti kroz vri-
jeme, no preciznija bi tvrdnja bila da je to znanstvena disciplina koja pridonosi 
razumijevanju i situiranju znanstvenih događaja u političkom, socioekonom-
skom i kulturnom kontekstu. Premda su se poviješću pojedinih znanstvenih 
grana isprva najčešće bavili znanstvenici iz tih područja, s vremenom se struka 
emancipirala i profesionalizirala te ćemo to kretanje prikazati u ovome radu 
kroz povijest medicine i povijest kemije. Prvi dio rada bavit će se pojavom 
i širenjem povijesti medicine i povijesti kemije u inozemstvu, s posebnim 
naglaskom na jednoga od osnivača i pionira ovoga područja Georgea Sartona 
(1884.–1956.). Izložit ćemo nove trendove prisutne u istraživanjima u područ-
ju povijesti znanosti, prikazati najznačajnije časopise, različite mogućnosti 
obrazovanja u ovoj struci te identificirati neka prijeporna područja. Ukazat 
ćemo i na različite pristupe i metode koje se danas koriste u ovoj struci te na 
važnost povijesti znanosti kao kolegija i na biomedicinskim odnosno priro-
doslovnim fakultetima. Drugi dio rada bit će posvećen kratkome povijesnom 
pregledu razvoja povijesti medicine i povijesti kemije u Hrvatskoj, s posebnim 
naglaskom na početak institucionalizacije povijesno-znanstvenih istraživanja 
unutar Instituta za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih nauka, 
koji je osnovan 1960. godine i kojemu je prvi ravnatelj bio jedan od vodećih 
povjesničara medicine toga doba Mirko Dražen Grmek (1924.–2000.). Ovaj 
Institut kontinuirano djeluje već više od 55 godina te danas nosi naziv Zavod 
za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nje-
govi djelatnici istražuju životni put i djela hrvatskih znanstvenika i filozofa u 
prošlosti koji su djelovali u stranim znanstvenim sredinama i na tlu Hrvatske 
te istraživanjem razvitka hrvatske znanstvene sredine.
Izlaganje je rezultat rada na projektu Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu između 12. i 20. 
stoljeća (Croatian Philosophy and Science in the European Context between the 12th and 20th Century) koji 
financira Hrvatska zaklada za znanost.


