Uredništvo časopisa
VIJESTI Hrvatskoga geološkog društva

Upravnom odboru
Hrvatskoga geološkog društva
U Zagrebu, 8. prosinca 2017.

IZVJEŠĆE O ČASOPISU VIJESTI HGD-a ZA 2017. GODINU

Uredništvo Vijesti Hrvatskoga geološkog društva u 2017. godini djelovalo je u nepromijenjenom
sastavu u odnosu na prethodnu godinu:
Katarina Krizmanić, glavna urednica (HPM)
Sanja Japundžić, tehnička urednica (HPM)
Članice:
Karmen Fio (PMF, Geološko-paleontološki zavod)
Željka Žigovečki Gobac (PMF, Mineraloško-petrografski zavod)
Marta Mileusnić (RGNF)
Koraljka Bakrač (HGI)
Morana Hernitz-Kučenjak (INA, Lovinčićeva)
Ana Majstorović Bušić (INA, Šubićeva)
U 2017. godini Uredništvo Vijesti HGD-a teškom je mukom održalo uobičajenu dinamiku izlaženja
koja podrazumijeva izdavanje dva broja u kalendarskoj godini, a sve zbog zastoja prouzročenog
nemilim događajima nastalim oko objave Zapisnika sa Skupštine HGD-a u broju 52/2. Ne ponovilo se.
Ukratko, u 2017. godini dovršen je i tiskan broj 53/1 Vijesti HGD-a (za lipanj 2016.), koji je bio
pripremljen za tisak još krajem 2016., no zbog čekanja na razrješenje sporne situacije, objavljen je tek
krajem studenoga 2017. godine. Također, pripremljen je i dovršen je i broj 53/2 (za prosinac 2016.),
koji je upravo u tisku i nadamo se da će biti otisnut do Skupštine.
Velika novost je u tome što su, zahvaljujući povećanom priljevu sredstava za časopise od strane
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ova dva broja, za razliku od dosadašnjih, tiskana u boji.
Žao nam je što, usprkos uloženom velikom trudu, nismo uspjeli objaviti još jedan broj, i premda smo
konstantno radili na tome da nadoknadimo stečeni zaostatak, ipak u tome nismo uspjeli.
Ova su dva broja pripremljena i za Web izdanja Vijesti HGD-a pa će vrlo skoro biti dostupna i na
mrežnim stranicama Društva. I Web verzija Vijesti, kao i do sada, biti će također u boji.
Nadalje, ističem da je i u 2017. godini, temeljem Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim
časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti kojega je raspisalo Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta, Hrvatsko geološko društvo podnijelo Zahtjev za novčanu potporu. Ovo obično

rezultira novčanom potporom odobrenom od strane MZOS-a za tiskanje časopisa Vijesti HGD-a, što je
gotovo dostatan iznos za tiskanje predviđena dva broja godišnje (posljednja dobivena potpora
iznosila je 21.262,00 kuna, što je rezultiralo tiskanjem Vijesti u boji).
Časopis Vijesti HGD-a zadržao je svoje temeljne smjernice te je i dalje ostao prepoznatljiv po svojim
kratkim informativnim člancima vezanim uz aktivnosti članova Hrvatskoga geološkog društva,
tematskim prilozima, prikazima i osvrtima, novostima u radu HGD-a te brojnim zanimljivostima iz
geologije.
Napominjem i opetovano ističem da su naše Vijesti ne samo izvor informacija o aktivnostima u
Društvu, nego i medij u kojemu se neposredno i izravno zrcali rad Društva unutar šire društvene
zajednice, stoga ne smijemo dopustiti da nam interesi nekih pojedinaca naruše dosadašnji ugled i
dostojanstvo.
U nadi da će nastaviti s još boljim prilozima i nesmetanom tempu, novome Uredništvu želim sretan i
uspješan rad!

Za Uredništvo Vijesti HGD-a
Katarina Krizmanić, glavna urednica

