DRUGA REDOVITA SJEDNICA SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA
Druga redovita sjednica Središnjeg odbora Društva održana je 5. srpnja 2011. u
prostorijama Društva u Zagrebu, Tomašićeva 6, s početkom u 10 sati. Sjednici su
nazočili: predsjednik H. Potrebica, tajnica J. Balen, dopredsjednici A. Durman i M.
MenĎušić, te član K. Karlo. Odsutni su bili B. Čargo, M. Krznarić Škrivanko, V. Kos, D.
Maršić, S. Mihelić, D. Perkić.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. Sjednicu, koja se odvijala
uobičajenim tijekom, vodio je predsjednik H. Potrebica.
Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2011. Kako je odlučeno na
Godišnjoj skupštini održanoj u Varaždinu, ovogodišnje okupljanje održati će se u
Imotskom od 10. do 14. listopada. Suorganizacija Znanstvenog skupa i Godišnje
skupštine povjerena je Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u
Imotskom. UtvrĎena je tema skupa: Istraživanja u Imotskoj krajini. Rezultati novih
istraživanja prezentirati će se putem sekcije Postera.
Nakladnička djelatnost. Predsjednik Društva izvijestio je da je Društvo tijekom
prvog polugodišta tiskalo 3. broj Obavijesti (za 2010. godinu), a pred izlaskom iz tiska je
svezak 1-2 za tekuću godinu. Predsjednik Društva takoĎer je obavijestio prisutne da će
Društvo, zbog financijske situacije, ali i rokova, u 2011. godini tiskati dva sveska
Obavijesti (jedan dvobroj). J. Balen izvijestila je da je Izdanje HAD-a br. 27 (sa skupa u
Sinju) pripremljeno za tisak. Slijedeći broj, 28. svezak, sadrži radove s prošlogodišnjeg
skupa u Varaždinu. Prikupljeni radovi su lektorirani, prevedeni su sažetci, te se započelo
s prijelomom.
Nagrade Društva. Do 15. rujna primaju se pismeno obrazloženi prijedlozi za
dodjelu slijedećih nagrada: Don Frane Bulić“ – Nagrada za životno djelo, „Josip
Brunšmid“ – Nagrada za jednokratni prinos s područja arheologije, odnosno za izložbu,
konzervatorski rad, stručnu ili znanstvenu publikaciju, uvoĎenje novih metoda,
uključivanje arheoloških spomenika u turističku ponudu i povećanje ugleda hrvatske
arheologije u Hrvatskoj ili u inozemstvu, „Don Šime Ljubić“ - Nagrada za doprinos u
radu Društva, „Fra Lujo Marun“ – Nagrada za dostignuća na polju nacionalne arheologije
te za Počasne članove Društva.

Novi članovi. Tajnica Društva izvijestila je da su pristigle tri molbe za primanje u
članstvo Društva. Društvo je tako primilo dva redovita i jednog člana pripravnika.
Pod točkom Razno nije bilo rasprave.
Radni dio sjednice završio je u 12,00 sati.

