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The central theme of the current, fifth issue of
Essehist is “Beliefs, religions and myths”. Topics from
Ancient Greek religion, medieval plague consequences,
French revolution to more contemporary subjects such as
national myths and identities in the 20th and 21th century
were analyzed, discussed and approached within the
frame set up by the central theme.
In order to make our magazine better and gradually
internationalize it, we will appreciate it if you would be
so kind as to send us your comments and suggestions

Essehist cover, Issue No. 3, 2011

Essehist cover, Issue No. 4, 2012

at essehist@gmail.com. Topic of the next issue will be
“Settlements and Towns Throughout History”. It will be
edited by the board lead by Hrvoje Pavić as the chief editor.
For more information about Essehist and ISHA Osijek you
can visit the following blog: http://ishaosijek.blogspot.
com/. We are looking forward to hearing from you!
Pavao Nujić

In memoriam
Boško Marijan
(1956. – 2014.)

Ove godine, krajem siječnja, nakon duge i teške
bolesti, napustio nas je izv.prof.dr.sc. Boško Marijan.

Boško Marijan rođen je 15. ožujka 1956. godine
u Priluci kod Livna. Osnovnu školu i gimnaziju završio
je u Livnu, a diplomirao je na Odsjeku za arheologiju
Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1979. godine. Godine
1986. magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
s temom “Kulturne grupe brončanoga doba centralnoilirskoga područja i njihov odnos prema kasnijim ilirskim
plemenima”. Doktorsku disertaciju „Željezno doba na
području istočne Hercegovine” obranio je na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu 1997. godine.
Rješenjem
Naučnog
vijeća
Zemaljskog
muzeja u Sarajevu 1989. godine, stekao je zvanje
višeg kustosa, a rješenjem Hrvatskog muzejskog
vijeća 1997. godine, zvanje muzejskoga savjetnika.

BROJ 5, 2013.

U Zemaljskom muzeju u Sarajevu radio je na mjestu
kustosa za željezno i rano antičko doba, te u Općinskom
vijeću grada Livna na mjestu suradnika za zaštitu kulturne
baštine. Od 1996. godine radio je u Zavičajnom muzeju
Stjepan Gruber u Županji, na mjestu kustosa i ravnatelja.
Od 1989. godine član je Hrvatskoga arheološkoga društva.
Kao član stručne ekipe, suradnik ili voditelj, sudjelovao
je u više znanstveno-istraživačkih projekata. U projektu
sustavnih arheoloških istraživanja, u organizaciji
Zemaljskoga muzeja u Sarajevu, 1979. godine sudjelovao
u radu na paleolitičkom nalazištu Badanj kod Stoca, od
1982. do 1984. godine u arheološkim istraživanjima na
Gradini u Ošanićima kod Stoca, a od 1984. do 1986. godine
u Vranjevu selu kod Neuma. U organizaciji Općinskoga
vijeća Livno i Franjevačkoga samostana na Gorici od 1993.
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do 1995. godine, sudjelovao je u sustavnim arheološkim
istraživanjima na Groblju sv. Ive u Livnu. Tijekom 2000.
godine vodio je projekt zaštitnih arheoloških istraživanja
na pet lokaliteta uz južni trak autoceste Zagreb-Lipovac,
poddionica Babina Greda - Županja („Tećine”, „Ritić”, „Ritić
i Jos”, „Rastovica Dolnja” i „Dubovo-Košno”).
U okviru studijskoga rada sudjelovao je u nekoliko
značajnijih projekata. S oko 150 leksikografskih jedinica
1988. godine sudjelovao je u realizaciji projekta
„Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine”. Kao urednik i
autor pridonio je ostvarenju publikacije „Livanjski kraj u
povijesti” (Split-Livno 1994. godine) koja je pripremljena
i tiskana zahvaljući potpori Općinskoga vijeća Livno i
Franjevačkoga samostana na Gorici uz vrlo dobru suradnju
s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. U
radu na monografiji „Vukovarsko-srijemska županija” bio
je član uredničkoga vijeća. Također sudjelovao je na više
skupova HAD-a i drugih stručnih simpozija. Od ljetnoga
semestra 2003./2004. godine, predavao je kolegije
Prapovijest I i Prapovijest II, na studiju Arheologije i
Povijesti umjetnosti na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta

u Mostaru.
Namještenjem u Zemaljskome muzeju u Sarajevu
i kasnije u Zavičajnome muzeju u Županji, njegov rad
u struci usmjeren je prema prapovijesnoj arheologiji.
Prilikom obrade i interpretacije arheološkoga materijala
objelodanio različitu građu s područja Bosne i Hercegovine
i Hrvatske u više znanstvenih, stručnih i drugih članaka, a
uglavnom je riječ o temama iz pretpovijesne arheologije.
Godine 2005., stekao je zvanje
docenta iz
arheologije, grane prapovijesne arheologije na Odjelu za
arheologiju Sveučilišta u Zadru. Godine 2011., postao je
izvanrednim profesorom iz prapovijesne arheologije na
Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu
u Osijeku bio je voditelj Katedre za svjetsku povijest i
pomoćne povijesne predmete. Predavao je kolegije Uvod u
prapovijest, Grci na istočnom Jadranu, Vjerovanja i kultovi
u prapovijesti, Antika u hrvatskim zemljama, Srednje i
kasno brončano doba u Slavoniji i Etnogenetski procesi u
prapovijesti. Prof. Marijan bio je omiljen među studentima.
Dora Ivković

In memoriam
Ivona Blatančić

(31. svibnja 1987. – 9. ožujka 2014.)
Brodu i Osnovnoj školi Stjepana Radića u Oprisavcima
te kao stručna suradnica u Centru za informiranje i
savjetovanje o karijeri u Slavonskom Brodu.
Ivona je, zajedno s kolegicom Anom Mikolaš (ud.
Azenić), za naš časopis u njegovom drugom broju napisala
članak pod naslovom «Osječki perivoji» i time doprinijela
rasvjetljivanju i tog dijela povijesti grada Osijeka. Također,
Ivona je dala svoj obol i u osječkoj sekciji ISHA-e, čiji je bila
član, a i jedan od osnivača kad se ista 2010. godine našla u
problemima i bilo ju je potrebno iznova osnovati.
Kod svih nas koji smo je poznavali, Ivona će ostati u
dugom sjećanju kao kreativna, pouzdana, vrijedna, a prije
svega, uvijek vedra i nasmijana osoba, spremna pomoći
drugima. Draga Ivona, nedostaješ nam.
Na našu veliku žalost, nakon teške bolesti u 27.
godini života prerano nas je napustila naša suradnica,
kolegica i prijateljica Ivona Blatančić. Nekad izvrsna
studentica povijesti i pedagogije na Filozofskom fakultetu
u Osijeku, u svojoj kratkoj profesionalnoj karijeri radila je
kao pedagoginja u Osnovnoj školi Đure Pilara u Slavonskom
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U ime prijatelja i suradnika iz Essehista,

Sergej Filipović

ESSEHIST

