
 

OKAZE DE 155 JAROJ DE FERVOJOJ EN KROATIO 

ESTIS PREZENTITA MONOGRAFIO „FERVOJAJ STACIDOMOJ EN KROATIO“ 

 

En kadro de Fervoja temo en ejo de Kroata Fervojista Esperanto-Asocio la 28-an de 

aprilo okazis prelego de Zlatko Hinšt pri jubileo de 155 jaroj de fervojoj en Kroatio kies 

rememoro estas antaŭvidita en laborprogramo por la jaro 2015. Prelegon krom membroj de 

KFEA ĉeestis prezidanto de Kroata Esperanto-Ligo Anto Mlinar. Koncernan jubileon de 

Kroataj Fervojoj, pli precize tri kompanioj, oficiale festas, kaj festis en la jaro 2015, surbaze 

de malfermo de unuaj fervojaj linioj sur nuna teritorio de Respubliko Kroatio. La 24-an de 

aprilo 1860 en Međimurje kiu tiam apartenis al Hungario, estis malfermita fervoja linio inter 

Čakovec (tiama hungara nomo de urbo estis Czakturn) kaj Pragersko, kiel daŭrigo de 

fervojlinio inter Kotoriba kaj Čakovec.  

Okaze de 155 jaroj en Kroatio en Teknika muzeo en Zagreb de la 29-a de decembro 

ĝis la 24-a de februaro 2015 estis okazigita ekspozicio sub titolo „Fervojoj stacidomoj en 

Kroatio“ kies aŭtorinoj estis Neda Staklarević, muzea konsilantino kaj Tamara Štefanac, 

gvidantino de Kroata Fervoja Muzeo el HŽ-Infrastruktura d.o.o. La ekspozicio konsistis el 

multe da fotoj kun skribitaj klarigoj, filmoj el unuopaj okazoj kaj vivo kaj laboro de 

fervoj(ist)oj kaj paroladoj (surbaze de intervjuoj) de unuopaj kompetentaj estroj kaj fakuloj de 

organizaj unuoj kaj oficialaj lokoj de Kroataj Fervojoj en formoj de vidbendoj kaj sonbendoj.  

La 24-an de februaro 2015 en Teknika muzeo estis prezentita libro pri koncerna temo 

kiel unika monografio sub titolo „Fervojaj stacidomoj en Kroatio“ kun subtitolo „Rakonto pri 

homoj, konstruaĵoj kaj trajnoj“ de aŭtorinoj Neda Staklarević kaj Tamara Štefanac. Koncerna 

monografio estis temo de prezentado kaj ekspozado dum Fervoja temo en KFEA. Krom 

jubileo de fervojoj en Kroatio, preleganto memorigis ke ankaŭ ekzistas ĉijara jubileo de 190 

jaroj de fervojoj en mondo, ĉar en la jaro 1825 estis malfermita la unua fervoja linio en la 

mondo en Anglio inter Stockton kaj Darlington. 

En monografio estas ampleksataj 20 stacidomoj kun pli grandaj priskriboj kaj aliaj 

stacidomoj ligitaj por difinitaj fervojaj linioj. Pro tio la libro estas dividita en kvin regionaj 

areoj titolotaj per „relvojoj kaj stacidomoj (de Nordokcidenta, Meza, Orienta, Okcidenta kaj 

Suda Kroatio). Ĉiuj stacidomoj estas prezetitaj per fotoj el antaŭaj jaroj post tempo de 

konstraudo aŭ poste kaj ankaŭ iliaj fotoj fotitaj antaŭ kelkaj jaroj. En pluraj kazoj estas 

prezentitaj skizoj kaj planoj de staciodmoj kaj stacioj entute. Por unuopaj stacidomoj estas 

eksplikitaj datumoj pri transporta laboro. La aŭtorinoj en sia laboro kaj verko uzadis multe da 

fontoj – de literaturo pri historio, revuoj, gazetoj, studmaterialoj, dokumentoj, preskriboj ĝis 

aliaj oficialaj fontoj (planoj, raportoj, statistikoj, programoj, leĝoj). En preskaŭ ĉiuj kazoj 

konstruado de fervojaj linioj sur difinita areo estis instigo por konstruado de stacidomoj kiel 

konstruaĵoj (edificioj) kaj aliaj staciaj objektoj. Disvovlo de fervojoj estas samtempe rezulto 

de disvolvo de ekonomio en koncernaj areoj. Estas priskribataj detaloj pri aspektoj de 

stacidomoj, stiloj, manieroj kaj tempoj de konstraudo. Precipe estas interesaj estas sekurigo de 

stacidomoj per signalilaj kaj sekurecaj instalaĵoj. 

 

La aŭtoro de ĉi-tiu artikolo en majo 2014 prelegis dum kongreso de la 66-a Internacia 

Fervojista Esperanto-Federacio en San Benedetto del Tronto (Italio) pri temo sub titolo 

„Trafika efikeco de fervojoj en Eŭropo kaj en la mondo - ekzemplo de la jaro 2012“. La 

prelego estas atingebla en retejo de Internacia Komerca-Ekonomia Fakgrupo sub Novaĵoj pere 

retadreso www.ikef.org . Vidu ĉiujn tabelojn, sed precipe du grupojn de tabeloj prezentantaj 

rangordojn de indikiloj de trafika efikeco inter ŝtatoj, t.e. pozicioj de fervojoj en Kroatio. 
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