
 

 

GODIŠNJA SKUPŠTINA HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA 

 

 U Imotskom je 12. listopada o.g. s početkom u 10 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta 

održana Godišnja skupština Društva. Skupštinu je vodio predsjednik H. Potrebica, a u radnom 

predsjedništvu je bila J. Balen, tajnica Društva. Sjednici je nazočilo pedeset članova Društva. 

Dnevni red skupštine: 

1. Izvješće predsjednika 

2. Izvješće rizničara 

3. Nakladnička djelatnost 

4. Rasprava o izvješćima 

5. Nagrada za životno djelo „Don Frane Bulić“, Godišnja nagrada „Josip Brunšmid“, Nagrada za doprinos 

u radu Društva „Don Šime Ljubić“, Nagrada za dostignuća na polju nacionalne arheologije „Fra Lujo 

Marun“ 

6. Novi počasni članovi 

7. Rad Društva u godini 2012. 

8. Proračun za godinu 2012. 

9. Razno 

 H. Potrebica pročitao je Izvješće o radu Društva u 2011. godini, a financijsko izvješće za isto 

razdoblje pročitao je D. Perkić. J. Balen podnijela je Izvješće o nakladničkoj djelatnosti. Sva tri izvješća 

jednoglasno su prihvaćena.  

 Nagrade Društva. Središnji odbor predložio je kandidate za nagrade Društva. Za Nagradu za 

životno djelo Don Frane Bulić nije dospio niti jedan prijedlog , kao niti za Nagradu za dostignuća na 

polju nacionalne arheologije. Za godišnju nagradu Josip Brunšmid predložena je Slavica Filipović za 

izložbu Kasnoantička nekropola u Zmajevcu. Za Nagradu za doprinos u Društvu Don Šime Ljubić 

predložen je Marko Menđušić. 

 Novi počasni članovi.  Novi počasni član Društva postao je Guido Rosada (Padova, Italija). 

Skupštini je predočen i jednoglasno prihvaćen Program rada i Proračun Društva za godinu 

2012. Slijedeći znanstveni skup biti će održan u Malom Lošinju u organizaciji Lošinjskog muzeja. 

 Pod točkom Razno govorilo se o web stranicama Društva, on-line izdanjima društva u pdf verziji 

kao i o potrebi da uprava Društva dobije e-mail adrese svih članova kako bi ih se moglo pravovremeno 

obavještavati o aktivnostima u Društvu. Ponovno se povela rasprava o licencama te se pozvalo članove 

Društva na fluentniju komunikaciju i raspravu o problemima s kojima se danas arheologija susreće. 

Raspravljalo se također i o lokacijama slijedećih skupova Društva. Za 2013. predložen je Vukovar, 

2014. Karlovac, 2015. Šibenik-Drniš-Knin te za 2016. Bjelovar. Rasprava se vodila i o Obavijestima 

Društva te je zaključeno kako bi možda Obavijesti trebale izlazite u nešto promijenjenom obliku i to 



jednom godišnje te da bi tematski više trebale pokrivati metodološke teme i probleme kojima se 

arheolozi svakodnevno susreću kao i recenzije i prikaze recentnih arheoloških publikacija i izložbi.  

Skupština je završila s radom u 12,00 sati. 

 


