
IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA 2014.-2017. 

 

Hrvatsko arheološko društvo djelovalo je u svojim prostorijama  u Tomašićevoj ul. 6.  

 

Redovita djelatnost društva 

Redovita djelatnost Društva odvijala se pod vodstvom njegova Središnjeg odbora. 

Njega čine predstavnici svih hrvatskih regija, a broji 11 članova. Neposrednu 

aktivnost vode članovi Odbora iz Zagreba. Članovi Središnjeg odbora su: Krešimir 

Karlo, Mirela Hutinec, Ivana Kamenjarin, Dražen Maršić, Domagoj Tončinić, 

Adriana Gri Štorga, Domagoj Perkić, tajnica Jana Škrgulja, dopredsjednici Marko 

Menđušić i Hrvoje Potrebica te Jacqueline Balen kao predsjednica Društva.  

Središnji odbor svake godine je održao po dvije redovite sjednice i to jednu u Zagrebu 

i jednu u gradu kojemu se odvija Godišnji skup Društva (Karlovac, Šibenik, Bjelovar, 

Kaštel Lukšić). Na sjednicama se raspravljalo o tekućim obvezama Društva; poglavito 

o pripremanju znanstvenog skupa, nakladničkoj djelatnosti, članstvu. 

 

Znanstveni skupovi u Karlovcu, Šibeniku, Bjelovaru i Kaštelima 

U organizaciji Hrvatskog arheološkog društva održan je od 06. do 10. listopada 2014. 

znanstveni skup s temom „Arheološka istraživanja u porječjima Kupe, Korane, 

Mrežnice i Dobre“  u sklopu kojeg je održana i sjednica Središnjeg odbora Hrvatskog 

arheološkog društva i sekcija „Posteri“. U organizacijskom su odboru skupa u ime 

Društva bili su Jacqueline Balen, Hrvoje Potrebica, Domagoj Perkić i Jana Škrgulja, a 

suorganizator je bio Krešimir Raguž.  

 

U organizaciji Hrvatskog arheološkog društva, Muzeja grada Šibenika i Nacionalnog 

parka Krka od 05. do 09. listopada 2015. održan je znanstveni skup s temom 

„Rezultati arheoloških istraživanja na prostoru Šibensko-kninske županije“. U sklopu 

skupa održana je i sekcija „Posteri“. Početak skupa tradicionalno je obilježila sjednica 

Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva, a njegov kraj Godišnja skupština 

Društva. U organizacijskom su odboru skupa u ime Društva bili su Jacqueline Balen, 

Hrvoje Potrebica, Domagoj Perkić i Marko Menđušić. 

 



U organizaciji Hrvatskog arheološkog društva i Gradskog muzeja Bjelovar, od 3.-

7.10.2016. održan je znanstveni skup naziva “Arheološka istraživanja Bjelovarsko-

bilogorske županije i okolnih krajeva”. U sklopu skupa održana je sekcija „Posteri“, 

“Predstavljanje projekata” te okrugli stol o lasinjskoj kulturi. Svečanost skupa 

naglašena je i otvorenjem izložbe u prostorijama Gradskog muzeja Bjelovar na kojoj 

je predstavljeno arheološko bogatstvo kraja, kao i rezultati koji su prikupljeni u 

posljednjih 20 godina (od održavanja prošlog Skupa Hrvatskog arheološkog društva u 

Bjelovaru). U organizaciji su bili: Goran Jakovljević, Jacqueline Balen i Tihomila 

Težak-Gregl. 

 

U organizaciji Muzeja grada Kaštela i HADa od 2.-6.10.2017. održan je skup 

“Okolica kaštelanskog zaljeva u prošlosti”. U organizaciji su: Ivanka Kamenjarin, 

Ivan Šuta, Tonči Burić, Jacqueline Balen. 

 

Nakladnička djelatnost 

Tijekom svake godine izašao je jedan svezak Obavijesti HAD-a. Tijekom 2015. 

godine izašla su dva Izdanja HAD-a (br. 29: Istraživanja u Imotskoj krajini; br. 30: 

Istraživanja na otocima). Trenutno je u pripremi Izdanje sa skupa u Vukovaru. 

 

Web stranice Društva 

Tijekom godina Društvo je redovito ažuriralo internetsku stranicu: 

www.hrvatskoarheoloskodrustvo.hr. Stranice je održavao Pavle Dugonjić. 

 

Nagrade Društva 

2014.  

U veljači su dodjeljene nagrade Društva. Nagrada za životno djelo „Don Frane Bulić“ 

uručena je dr.sc. Aleksandru Durmanu. Godišnja nagrada „Josip Brunšmid“ uručena 

je Ivanki Kamenjarin i Ivanu Šuti iz Muzeja grada Kaštela i to za izložbu te 

pripadajući joj katalog pod naslovom „Antički sikuli“. 

 

2015. 

24. veljače su dodjeljene nagrade Društva. Godišnja nagrada „Josip Brunšmid“ 

uručena je dr. sc. Kristini Mihovilić za izložbeni projekt „Histri u Istri” koji je 

obuhvaćao trojezičnu izložbu popraćenu znanstvenom monografijom, 3D 



rekonstrukcijama, videovodičem i predstavom. Godišnja nagrada „Josip Brunšmid“ 

uručena je i dr. sc. Korneliji Minichreiter te dr. sc. Zorku Markoviću za znanstveno 

djelo „Beketinci Bentež, naselja iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjega vijeka”.  

 

2016. 

24. veljače su dodjeljene nagrade Društva za 2014. godinu. Dobitnice Godišnje 

nagrade za 2014. godinu su: prof. dr. sc. Mirjana Sanader, za knjigu Dalmazia. Una 

provinzia romana sull'Adriatico, Mondadori, Milano 2014. te Ana Solter, predložena 

za nagradu za projekt #DoveTales. 

 

2017. 

Nagrade su dodjeljene 21. veljače. Dobitnica nagrade za životno djelo u 2015. godini  

je dr. sc. Kornelija Minichreiter, a dobitnice godišnje nagrade su dr. sc. Tatjana 

Bradara i Ondina Krnjak za izložbu i popratni katalog “Istra, lav i orao, arheološka 

svjedočanstva istarskog novovjekovlja”. 

 

Knjižnica Društva 

Knjižni fond Društva smješten je kao zasebna zbirka u knjižnici Hrvatskih studija. 

Hrvatsko arheološko društvo potpisalo je Ugovor po kojemu knjižnica Hrvatskih 

studija preuzima pohranu, evidenciju i brigu o knjigama u vlasništvu Hrvatskog 

arheološkog društva koje će u knjižnici biti pohranjene kao zasebna zbirka. Knjige su 

evidentirane i uređene po suvremenom bibliotečnom sustavu, a članovi društva mogu 

ih koristiti uz predočenje članske iskaznice bez obzira na članstvo u knjižnici 

Hrvatskih studija. 

 

Ostalo 

Društvo je od 2014. do 2017. primilo 12 novih članova. Također je davalo različite 

vidove pomoći i podrške svome članstvu. U 2014. napravljen je novi vizualni identitet 

članskih iskaznica, koje prate izgled časopisa Obavijesti HAD-a (dizajn Srećko 

Škrinjarić).  

Od 2014. godine Društvo izrađuje newsletter, koji se e-mailom šalje svim članovima 

Društva. Do sada je napravljeno 23 newslettera. Također Društvo ima svoj profil na 

www.academia.edu gdje se stavljaju pdf verzije Izdanja HAD-a, Obavijesti, kao i 

newsletteri. 



 

Društvo se uključilo u organizaciju nekoliko znanstvenih skupova: 

• Međunarodni skup Stoljeće hrabrih: arheologija rimskog osvajanja i otpora 

starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augustra i njegovih nasljednika, 22. – 

26.09.2014. (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu) 

• Znanstveni skup Metodologija i arheometrija, 04. – 05.12.2014. (Odsjek za 

arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 

• Josip Kunkera i prošlost čaglinskog kraja, Katolička gimnazija, Požega 

28.11.2014. (Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Požegi, 

Katolička gimnazija i Povijesno društvo Požega) 

• Međunarodni znanstveni skup Antiquitatis Sollemnia Antidoron Mate Suić, 03. 

– 06. studenog 2015. (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu – Arheološki muzej Zadar pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Hrvatskim 

arheološkim društvom i Institutom za arheologiju u Zagrebu) 

• Znanstveni skup Metodologija i arheometrija, 02. – 04. prosinca 2015. 

(Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 

• Znanstveni skup Metodologija i arheometrija, 01. – 02. prosinca 2016. 

(Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 

• Znanstveni skup Metodologija i arheometrija, 30. 11. – 01. 12 2017. (Odsjek 

za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 

 

*** 

 

 Hrvatsko arheološko društvo nema zaposlenih djelatnika u radnom odnosu. 


