
 

 
 
 
 

Usprkos svim izazovima pred kojima se našao gotovo cijeli svijet uzrokovanim 
pandemijom koronavirusa, nekolicina entuzijasta Prominaca odlučila je prigodom 330. 
obljetnice ponovnog osnivanja Župe Promina organizirati znanstveno-stručni simpozij 
Promina - slavlje spomena kao sjeme budućega koji bi se, prema planiranom, trebao održati 
25. i 26. rujna 2020. u Oklaju.  

Cilj simpozija je znanstvenim pristupom rasvijetliti i istražiti teme nasljeđa ovog kraja, 
ali i raspraviti aktualne teme i perspektive razvoja prominskog kraja. Skup će okupiti 
renomirane znanstvenike i stručnjake koji će prikazati rezultate svojih istraživanja iz svih 
područja ljudskog djelovanja na ovom prostoru, od njegova povijesnog razvoja, kulture i 
vjere, preko prirodnih i okolišnih resursa pa do gospodarstva. Ideja organizatora bila je, 
između ostalog, okupiti sve znanstvenike podrijetlom iz Promine ili one čiji se znanstveno - 
istraživački rad naslanja na jedno od četiriju tematskih područja koja će skup obrađivati:   
• Promina kroz povijest; 
• Kulturološki i vjerski aspekti Promine; 
• Priroda i okoliš Promine; 
• Gospodarstvo Promine.  

Kroz svoje znanstvene radove sudionici skupa prikazat će mogućnosti opstojnosti na 
ovom prostoru, ne samo u prošlosti, nego sa sigurnošću i u budućnosti, a radovi mogu 
poslužiti i kao temelj i smjernice za buduća istraživanja. Kako bi na jednom mjestu sakupili i 
sačuvali vrijedne podatke o bogatstvu i posebnostima prominskog kraja te time doprinijeli 
oblikovanju bolje budućnosti Promine i Prominaca, svi prezentirani radovi bit će objavljeni u 
zborniku koji će se tiskati u prigodi održavanja ovog skupa.  
Zbog velikog interesa iskazanog u preliminarnim kontaktima s potencijalnim predavačima, 
sve teme neće biti moguće predstaviti usmeno, stoga će se ponuditi i mogućnost 
sudjelovanja objavom plakata koji će biti izloženi na mjestu održavanja skupa.  
 

Znanstveno – stručni odbor Simpozija: 

 Edi Maletić, predsjednik 

 Marica Čilaš Mikulić 

 Zdravko Dizdar 



 Joško Zaninović 

 fra Ivan Maletić 

 Boris Cota 

 Ivica Bračić 

 Ivica Ljubičić 

 

Organizacijski odbor Simpozija: 

 fra Ivan Maletić – predsjednik 

 Tihomir Budanko 

 fra Marko Duran 

 Drago Marguš 

 Josipa Rimac 

 Željko Džapo 

 Jelena Lojić Pokrovac 

 

Svi zainteresirani Prominci i prijatelji Promine čiji bi radovi mogli dati doprinos ovom 
simpoziju mogu kontaktirati fra Ivana Maletića. Obavijesti o skupu pratite na službenoj i 
Facebook stranici Općine Promina.  
 

Kontakt: fra Ivan Maletić 

Tel/mob:  +38598361918 

Tel./fax. +38514660555 

E-mail:  ivan.maletic@st.t-com.hr 

 

Jelena Lojić Pokrovac 
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