PRVA REDOVITA SJEDNICA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG
DRUŠTVA 2022.

Prva redovita sjednica Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva održana je on-line,
putem Zoom platforme, u srijedu, 23. veljače 2022., s početkom u 12 sati.
Prisutni: Ante Alajbeg, Jacqueline Balen, Adriana Gri-Štorga, Jelena Jovanović, Ivanka
Kamenjarin, Domagoj Tončinić, Hrvoje Potrebica, Ivana Ožanić Roguljić, Domagoj Perkić.
Odsutni: Željko Krnčević, Jana Škrgulja.
Predložen je sljedeći Dnevni red: 1. Znanstveni skup u Zadru 2. Nakladnička djelatnost 3.
Primanje novih članova 4. Razno
Svi su se prisutni složili s predloženim Dnevnim redom.
Ad. 1. Sukladno prvoj točki predloženog Dnevnog reda, započelo se s predstavljanjem
organizacijskih pitanja nadolazećeg Skupa Hrvatskog arheološkog društva koji će se održati u
Zadru. Tijekom trajanja ove točke bili su prisutni i kolege iz Arheološkog muzeja u Zadru,
ravnatelj Jakov Vučić i viša kustosica Morana Vuković. Odlučeno je da će se skup održati u
razdoblju od 10. do 14. listopada 2022. Naziv skupa je Od Kornata do/preko Velebita –
arheologija Sjeverne Dalmacije i Like'.
D. Tončinić obavijestila je članove središnjeg odbora o raspisanom natječaju HAZU za skupove
na koji ćemo aplicirati i bilo dobro da apliciramo skup u Zadru. Također je dogovoreno da ćemo
se javiti na sve natječaje, npr. na onaj Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ad. 2. Domagoj Tončinić izvijestio je da su Obavijesti za 2021. godinu upravo poslane
članovima. Newsletter redovito izlazi. Najavio je također da su Izdanja sa skupa u Bjelovaru u
prijelomu, kao i Izdanja sa skupa u Hvaru.
Ad. 4. Zaprimljena je jedna molba za primanje u Društvo koja je prihvaćena.
Ad 5. J. Balen i D. Tončinić obavijestili su prisutne da su dobili poziv na sastanak radne skupine
za upravljanja Arheološkim područjem Salona. J. Balen prisustvovati će sastanku, dok je D.
Tončinić zbog obaveza spriječen.
Ante Alajbeg predložio je da razmislimo o uvođenju nekih metodoloških tema na skupove
Društva. Iako se te teme poklapaju sa skupom Metodologija i Arheometrija u čijoj organizaciji
sudjeluje i Društvo, mišljenja je da veći dio članova nije u mogućnosti sudjelovati na navedenoj

konferenciji, a da su metodološke teme izuzetno bitne za veliki broj članova Društva. Odlučeno
je da će se o navedenom razgovarati s organizatorima skupa u Zadru te ukoliko se pokaže
mogućnost i da se započne s tom praksom.

Sjednica je završila u 12:00 sati. Zapisnik vodila: J. Balen

