PRVA REDOVITA SJEDNICA SREDIŠNJEG ODBORA DRUŠTVA U 2014. GODINI

Prva redovita sjednica Središnjeg odbora Društva održana je 17. veljače 2014. u prostorijama
Arheološkog muzeja u Zagrebu, s početkom u 10 sati.
Sjednici su nazočili: predsjednica J. Balen, tajnica J. Škrgulja, dopredsjednici H. Potrebica i
M. Menđušić te članovi: D. Maršić, K. Karlo, D. Perkić, A. Gri-Štorga, I. Kamenjarin, M.
Hutinec i D. Tončinić. Sjednici je u ime suorganizatora skupa u Karlovcu prisustvovao K.
Raguž.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Sjednicu, koja se odvijala uobičajenim tijekom, vodila je predsjednica Duštva J. Balen prema
predloženom Dnevnom redu:
1. Znanstveni skup i Godišnja skupština u Karlovcu
2. Završni račun Društva
3. Nakladnička djelatnost
4. Primanje novih članova
5. Razno

Znanstveni skup i Godišnja skupština za godinu 2014. odžat će se u Karlovcu od 06. – 10.
listopada 2014. godine. Vodila se rasprava o glavnoj temi skupa, mogućem kolokviju ili
okruglom stolu i njihovim temama (Arheologija starih gradova), o ekskurziji, smještajnim
kapacitetima i organizaciji večere. Dogovoren je i uobičajeni rok za predaju tema i sažetaka
za sudjelovanje na skupu, a to je 01. lipnja 2014. godine. Svaki će predavač imati pravo na
najviše dva prijavljena rada u kojima će biti glavni autor i izlagač. U Organizacijskom će
odboru biti: u ime Hrvatskog arheološkog društva J. Balen, H. Potrebica i D. Perkić, a u ime
Konzervatorskog odjela u Karlovcu K. Raguž. Odlučeno je da se 21. veljače 2014. zaprime
svi prijedlozi za glavnu temu i naslov skupa te da se o tomu donese odluka.
Nakon toga je predsjednica J. Balen iznijela podatke o poslovanju Društva. Predsjednica J.
Balen je najavila da se Društvo namjerava javiti na raspisani Natječaj Ministarstva kulture za
otkup knjiga (Izdanja HAD-a u Varaždinu). Podpredsjednik H. Potrebica je obavijestio o
poslanim informacijama o premještaju knjiga u knjižnicu Hrvatskih studija, a predsjednica je

nadopunila ta saznaja i obavijestila o načinu posudbe knjižničnog fonda te o potrebi ažuriranja
knjižnične razmjene. Predložena je i komisiona prodaja u Museum shopu Arheološkog
muzeja u Zagrebu. Razmatrane su i opcije za načine financiranja Izdanja HAD-a sa Skupa u
Malom Lošinju i u Vukovaru te pravila o prikupljanju gotovih tekstova i rokova. Raspravljalo
se o problemu troškova prostorija u Tomašićevoj ul. 6/4 koji su u prošloj godini iznosili
19.861,00 kn što bi moglo pokrivati tisak knjige te se razmatra prijedlog da prostorije na
nekoj drugoj lokaciji dijele Hrvatsko arheološko društvo i neka druga strukovna udruga.
Nakladnička djelatnost. Izlagao je D. Tončinić. Prvo je dotaknuta točka objavljivanja
Obavijesti i Izdanja HAD-a na Hrčak što je ocijenjeno kao vrlo pozitivno te su se raspravili
tehnički detalji koji se tiču skeniranja i uveza starih brojeva. Zatim se raspravljalo o primanju
broja dovršenih članaka za Izdanja HAD-a sa Skupa u Imotskom, Lošinju (kojem nedostaju
samo sredstva za lekturu, dok je 10 članaka prikupljeno) i u Vukovaru.
Razmatrana je točka primanja u članstvo. Nije primljen niti jedan novi član.
Pod točkom 'Razno' I.Kamenjarin je predstavila aktivnosti Društva za helenističku keramiku
koji bi sakupljali literaturu te će se obavijest o tome staviti na web stranice Društva. I.
Kamenjarin je također predstavila ideju Kolokvija koji se veže uz helenističku keramiku u
Kaštelima 2017. godine (2015. će biti održan u Lyonu, a održava se svake dvije godine),
također u Kaštelima. Istovremeno je preložila da se te godine i Skup Hrvatskog arheološkog
društva održi u Kaštelima te se raspravljalo o mogućnostima spajanja ta dva skupa, odnosno
održavanja skupova u isto ili blizko vrijeme. 2015. će se u Kaštelima održati i skup vezan uz
20-u obljetnicu istraživanja Mujine pećine u organizaciji Muzeja grada Kaštela i Odsjeka za
arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. M. Menđušić predstavio je logistička rješenja za
organizaciju Skupa Hrvatskog arheološkog društva u Šibeniku, koji je predviđen za 2015.
godinu te predlaže da se glavna tema veže uz rijeku Krku koja Šibensko-kninsku županiju
pravilno razdjeljuje. K.Karlo je potvrdio da se Skup Hrvatskog arheološkog društva 2016.
godine predviđa u Bjelovaru.
Radni dio sjednice završio je u 12 sati.

