PRVA REDOVITA SJEDNICA
HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA ZA 2015.

Prva redovita sjednica Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva održana je u
prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu, u utorak, 24. veljače 2015., s početkom u 10
sati. Prisutni su bili: Jacqueline Balen, Marko Menđušić, Adriana Gri-Štorga, Ivanka
Kamenjarin, Mirela Hutinec, Domagoj Tončinić, Domagoj Perkić i Jana Škrgulja. Odsutni:
Hrvoje Potrebica, Dražen Maršić, Krešimir Karlo.
Predložen je sljedeći Dnevni red:
1. Znanstveni skup i Godišnja skupština u Šibeniku
2. Završni račun Društva
3. Nakladnička djelatnost
4. Primanje novih članova
5. Razno
Svi su se prisutni složili s predloženim Dnevnim redom.
1. Sukladno prvoj točki predloženog Dnevnog reda, skupština je započela detaljnijim
predstavljanjem organizacijskih pitanja nadolazećeg Skupa Hrvatskog arheološkog društva
koji će se održati u Šibeniku. Vrijeme održavanja Skupa biti će od 06. – 09. listopada 2015.
Odlučeno je da 08. listopada bude predviđen za organizaciju tradicionalnog izleta koji bi
obuhvaćao posjet znamenitim lokalitetima šibensko-kninskog kraja. O glavnini plana
organizacije Skupa govorio je Marko Menđušić, dok je predsjednica Društva najavila
newsletter koji će članove Društva obavijestiti o organizaciji Skupa te informacije koje će biti
podijeljene na portalu academia.edu.
Marko Menđušić spomenuo je kako je Skup Hrvatskog arheološkog društva u Šibeniku
posljednji put bio održan prije dvadesetak godina te je predložio kao glavnu temu Dvadeset
godina arheoloških istraživanja u Šibeniku i okolici, s tim da je naglasio potrebu da u nazivu
ovogodišnjeg Skupa stoji i ime rijeke Krke te da bi se u organizaciju trebalo uključiti kako
šibenski, tako i drniški muzej, a možda i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika iz Splita jer

navedeni muzej ima dugogodišnju tradiciju arheoloških istraživanja upravo na području
današnje Šibensko-kninske županije.
Predsjednica Jacqueline Balen predložila je da se u sklopu Skupa postavi izložba Krešimira
Rončevića Iluminacije. Prijedlog je prihvaćen te će se u sklopu Skupa organizirati dvije
izložbe.
Kao glavni organizator Skupa nastupit će Muzej grada Šibenika. Dogovoreno je da se tijekom
mjeseca ožujka organizira sastanak u Šibeniku na kojem bi se sva organizacijska pitanja
detaljno razjasnila.
Zaključeno je da bi trebalo zatražiti Nacionalni park Krka da bude jedan od suorganizatora
Skupa, pa bi podtema Skupa mogla biti Arheologija uz rijeku Krku (ili Pokrčje).
Predsjednica je upozorila da je do 16. ožujka 2015. otvoren Natječaj Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta te je do tog datuma potrebno prikupiti sve relevantne podatke kako bi se i
organizacija ovog Skupa mogla natjecati za sredstva koja bi olakšala i omogućila bolje
pripremljen Skup.
Prijave za izlagače biti će otvorene do 01. lipnja 2015.
Za smještaj sudionika predložene su dvije opcije: Solaris i Vrata Krke. Odlučeno je da se
smještaj organizizira u hotelu Vrata Krke jer se hotel nalazi u okviru Nacionalnog parka, nudi
svu potrebnu opremu i tehničku podršku za organizaciju i nesmetano odvijanje Skupa te je
bitno jeftiniji od hotelskog kompleksa Solaris.
Za izet je Marko Menđušić predložio arheološku rutu: Burnum – Trbounje – Crkvina –
Oziđana pećina – Roški slap – Visovac – zalazak sunca uz Skradinski buk – povratak u hotel.
Predviđen je i izlet u Šibenik, povodom otvaranja izložbe posvećene dvadesetoj obljetnici
arheoloških istraživanja na šibensko-kninskom području. U sklopu otvaranja izložbe, bio bi
organiziran obilazak starog grada Šibenika kao i tvrđave Sv. Mihovila.
Eventualno se, na prijedlog Željka Krnčevića, može organizirati posjet Kornatima.
Kako bi se olakšao administrativni i financijski aspekt organizacije Skupa, odlučeno je da će
se kotizacija plaćati ranije na račun Društva.
2. Predsjednica Društva, Jacqueline Balen, predstavila je Završni račun Društva.

Ponovno je naglašen problem adekvatne prostorije u kojoj bi Društvo moglo djelovati i čuvati
arhivsku građu.
3. Nakladničku djelatnost predstavio je Domagoj Tončinić. Izdanja Hrvatskog arheološkog
društva koja prate Skup održan u Imotskom 2011., s temom Istraživanja u Imotskoj krajini,
su lektorirana i spremna za prijelom. Izdanja Hrvatskog arheološkog društva koja prate Skup
održan u Malom Lošinju 2012., s temom Istraživanja na otocima su lektorirana i upućuju se
također na prijelom.
Predloženo je da jedno od Izdanja koje je spremno za prijelom krene u tisak kako bi moglo
biti spremno za prijavu na Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
I dalje se prikupljaju prilozi za Izdanja Hrvatskog arheološkog društva koja prate Skup održan
u Vukovaru 2013., s temom Arheologija na Dunavu te ona koja su bila predstavljena na
Skupu održanom u Karlovcu 2014., s temom Arheološka istraživanja u porječjima Kupe,
Korane, Mrežnice i Dobre.
4. Nije bilo novih zahtjeva za primitak u članstvo.
5. Pod točkom Razno raspravljalo se o problematici Zakona o muzejima te o nastojanjima
muzealaca da se problemi vezani uz taj Zakon riješe prije njegova stupanja na snagu.

Zapisnik vodila:
Jana Škrgulja, tajnica Društva

