DRUGA REDOVITA SJEDNICA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG
DRUŠTVA 2021.

Druga redovita sjednica Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva održala se u Solinu,
u ponedjeljak, 11. listopada 2021., s početkom u 19 sati.
Prisutni: Jacqueline Balen, Adriana Gri-Štorga, Ivanka Kamenjarin, Željko Krnčević, Domagoj
Tončinić, Hrvoje Potrebica, Ivana Ožanić-Roguljić, Marko Menđušić, Domagoj Perkić i Jana
Škrgulja. Odsutan: Krešimir Karlo
U ime suorganizatora prisutan je Ante Jurčević, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu.
Predložen je sljedeći Dnevni red: 1. Znanstveni skup 2. Izborna skupština 3. Financijski
izvještaj 4. Nakladnička djelatnost 5. Nagrade 6. Primanje novih članova 7. Program za 2022.
godinu 8. Razno

Svi su se prisutni složili s predloženim Dnevnim redom.

1. Sukladno prvoj točki predloženog Dnevnog reda, započelo se s predstavljanjem
organizacijskih pitanja nadolazećeg Skupa Hrvatskog arheološkog društva: moderiranje
sesija, otvorenja izložbi, izlet, zajednički ručak, dodjela Nagrada Društva i ostalo.
2. Skup u Solinu obilježit će i Izborna skupština koja će označiti posljednju godinu
mandata Središnjeg odbora u ovom sazivu. Pričekat će se da se vidi tko će sve uplatiti
članarinu te će se, temeljem toga sastaviti izborne liste.
3. Financijski izvještaj priprema Božena Jurčić. Društvo je ove godine dobilo manje
sredstava od Ministarstva kulture i medija nego prijašnjih godina (sada 40.000 kn, prije
100.000 kn). Još se čekaju rezultati Ministarstva znanosti za rad Društva i skup.
Trenutno stanje na računu je cca 36.000 kn. Arheološki muzej u Splitu je pokrio većinu
troškova održavanja skupa u Solinu.
4. Domagoj Tončinić izvijestio je da za novi broj Obavijesti još nije pristigao nijedan
članak. Smatra da se treba pisati o projektima, nagradama Društva itd. te da je potrebno
dodatno animirati članstvo da šalju svoje priloge. Izdanja sa skupa u Kaštelima su
tiskana. Izdanja sa skupa u Hvaru stoje najbolje – prikupljeni su svi radovi i u tijeku su

recenzentski postupci. Još uvijek nisu prikupljeni radovi sa skupa u Požegi. Raspravljalo
se također o Izdanjima sa skupova u Bjelovaru i Šibeniku.
5. Nagrade. Na natječaj nije pristigla nominacija. Jacqueline Balen predlaže Andrew T.
Moorea za počasnog člana.
6. Pristiglo je šest molbi za primanje u članstvo i sve su prihvaćene.
7. Odlučeno je da se sljedeći skup održi u Zadru u suorganizaciji Arheološkog muzeja u
Zadru.
8. Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 21 sat. Zapisnik vodila: Jana Škrgulja

