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K O L O K V I J  
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI i HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST 

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska zaklada za znanost nastavljaju s ciklusom 

znanstvenih predavanja kojima će se predstaviti istaknuti hrvatski znanstvenici. 

Tim se kolokvijima široj znanstvenoj zajednici i svima zainteresiranima nastoje približiti zanimljive 

znanstvene teme i predstaviti najnoviji rezultati hrvatskih istraživačkih projekata. 

Pozivamo Vas na XVIII. KOLOKVIJ, koji će održati 

prof. dr. sc. Mirjana Sanader 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

Između Dunava i Mediterana 

Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici 

u srijedu, 30. svibnja 2018. u 14 sati 

u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Strossmayerov trg 14, Zagreb 

 

Uvodna riječ: 

akademik Dario VRETENAR, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 
 

Hrvatska je jedina zemlja u Europi koja je istovremeno okružena Dunavom i Mediteranom. Ova 
specifična i jedinstvena geografska pozicija imala je važnu ulogu povijesnim događajima u ovom dijelu 
Europe te je uvelike odredila mobilnost ljudi kao i kretanje dobara i ideja.  

Cilj projekta RoMiCRO - Between the Danube and 
the Mediterranean. Exploring the role of Roman 
military in the mobility of people and goods in 
Croatia during the Roman Era (voditeljice prof. 
dr. sc. Mirjane Sanader, financiranog od strane 
Hrvatske zaklade za znanost) je istraživanje i 
proširivanje znanstvenih informacija koje bi 
doprinijele u rješavanju još neodgovorenih 
pitanja o značaju rimske vojske u promjenama 
koje su se dogodile u periodu od prvih kontakata 
s Rimom (229. god. pr. Kr.) do kraja 
Markomanskih ratova (180. god.) na području 
današnje Republike Hrvatske. 

U predavanju će biti predstavljeni rezultati istraživanja provedenih u sklopu projekta s naglaskom na 
rezultate sustavnih arheoloških istraživanja na nalazištu Gardun-Vojnić kod Trilja (antički Tilurium) te 
sustavnog terenskog pregleda određenih dionica hrvatskog dijela dunavskog limesa.  

 

Radujemo se Vašem dolasku!  


