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Sastanak Organizacijskog odbora Znanstvenog skupa  

OSIJEK - U Osijeku će se početkom lipnja održati znanstveni skup o prof. dr. sc. Stjepanu Sršanu 

(1941.-2014.), dugogodišnjem ravnatelju i djelatniku Državnog arhiva u Osijeku i profesoru na 

Katedri povijesti osječkog Filozofskog fakulteta. Tim je povodom u prostoru osječkog Državnog 

arhiva u Tvrđi jučer održan sastanak organizacijskog odbora. 

Uz inicijatoricu skupa “Život i djelo dr. sc. Stjepana Sršana”, povjesničarku dr. Zlatu Živaković 

Kerže u radu odbora sudjelovali su dr. Siniša Bjedov, ravnatelj DAO-a, prof. Vinko Ivić, 

dugogodišnji djelatnik u školstvu i suradnik dr. Sršana te Ivica Završki i Josip Cvenić, predsjednik 

i tajnik osječkog ogranka Matice hrvatske. Koordinatorice skupa su više arhivistice iz DAO-a Zita 

Jukić i Vesna Božić Drljača, a tajnik skupa Hrvoje Pavić, student povijesti na Filozofskom 

fakultetu u Osijeku. 

“Jednodnevni znanstveni skup, poput vrlo uspjelog o dr. Ivi Mažuranu, bit će u povodu 

Međunarodnog dana arhiva (9. lipnja) te blagdana zaštitnika grada Osijeka svetih Petra i Pavla. Na 

skupu očekujemo oko 25 sudionika, koji će u svojim izlaganjima dotaknuti sve sfere djelovanja 

prof. Sršana, a one su, kao što znamo, vrlo brojne. Uz, svakako, dr. Mažurana, očekujemo dolazak 

dr. Franka Miroševića i dr. Mire Kolar iz Zagreba te sudjelovanje osječkih znanstvenika - dr. 

Dubravke Božić Bogović, Marine Vinaj i Melite Rončević”, kaže dr. Živaković Kerže. Pozvani su 

i stručnjaci iz Tuzle (BiH), Subotice (Srbija) i Pečuha (Mađarska) s kojima je dr. Sršan odlično 

surađivao, pa će skup imati i međunarodni karakter. Nakon skupa planirano je i tiskanje zbornika 

radova. 

Očekuje se da će se uključiti i Grad Osijek jer prof. Sršan je bio član Gradskog vijeća te Odbora za 

preimenovanje ulica i trgova. Osim Državnom arhivu dr. Sršan je, kao bivši svećenik, dao svoj 

doprinos i radu Župe svetih Petra i Pavla (kao kapelan), zaštitnika Osijeka, koji se obilježava 

krajem lipnja. Ravnatelj DAO-a bio je 20 godina, a djelatnik od 1975. godine. 

http://www.facebook.com/Glas.Slavonije


U zgradi Glavne straže Muzeja Slavonije (Trg Sv. Trojstva 2) u Tvrđi, gdje bi se znanstveni skup 

trebao održati, bit će postavljena i tematska izložba na kojoj će uz biografiju biti izložen i dio 

bogatog autorskog izdavačkog rada dr. Sršana. (D.Kć.) 

 


