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O nakladniku Hrvatskom akademskom društvu iz Subotice 

 

Hrvatsko akademsko društvo (HAD) je udruga hrvatskih intelektualaca iz Subotice, koja 

okuplja članove s akademskim obrazovanjem iz cijele Vojvodine, Beograda te Hrvatske. 

Društvo je osnovano radi razvijanja i populariziranja društvenih i humanističkih znanosti, te 

provođenja istraživanja povijesnih, kulturoloških, socioloških, psiholoških, političkih, 

demografskih, komunikoloških, ekonomskih, prosvjetnih, književnih, religijskih i 

futuroloških odrednica hrvatskog nacionalnog bića na području nekadašnje Savezne 

Republike Jugoslavije, dok se danas djelovanje odvija na području Republike Srbije. 

 

Inicijativa za osnivanjem udruge hrvatskih intelektualaca, koja ima raditi na revitaliziranju i 

osnaživanju hrvatskog nacionalnog bića, potekla je prije točno 2 desetljeća tj. početkom 1998. 

od Zlatka Šrama, Josipa Ivanovića i Duje Runje. Nakon duljih priprema, formiran je 

Inicijativni odbor od 23 člana, a 20. X. 1998. u Subotici je održana i Osnivačka skupština, na 

kojoj je za prvog predsjednika izabran Josip Ivanović. 

 

Rad Društva odvija se u okviru sekcija. Društvo je organiziralo više znanstvenih simpozija, 

stručnih skupova, predavanja i javnih tribina. Također su pojedini članovi HAD-a koji se bave 

znanošću, sudjelovali na međunarodnim znanstvenim skupovima i simpozijima te objavljivali 

svoje znanstvene i stručne radove uz navođenje HAD-a kao afilijacije. 

 

Vodstvo HAD-a je bilo nositelj i nekoliko značajnih inicijativa: iniciralo je proces uspostave i 

pripremilo temeljna dokumenta (nastavne planove i programe) za obrazovanje na hrvatskom 

jeziku, što je bilo od odlučujućeg značaja za njeno počinjanje u školskoj 2002./03. godini na 

području Općine Subotica; bilo je jedan od inicijatora za osnivanje prvog vrtića na hrvatskom 

jeziku "Marija Petković" u SRJ 2001. god. pri samostanu Družbe sestara kćeri milosrđa u 

Subotici; također je bilo nositelj inicijative osnivanja Novinsko-izdavačke ustanove "Hrvatska 

riječ" 2002.-03. godine koju je osnovala Skupština AP Vojvodine; u okviru Društva realizira 

se Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca. 

 

HAD je također i nakladnik više knjiga, bilo samostalno, ili u sunakladništvu s drugim 

ustanovama i udrugama (Katoličkim institutom za kulturu, povijest i duhovnost Ivan 

Antunović iz Subotice, Hrvatskom čitaonicom iz Subotice, Zavodom za kulturu vojvođanskih 

Hrvata itd.). Društvo je također izdalo i nosače zvuka, a ima i filmsku produkciju. 

 

Za ostvarena postignuća Općina Subotica je 2007. Društvu dodijelila priznanje Pro Urbe. 

 

Dosadašnji predsjednici Društva su Josip Ivanović (1998.-2003), Dujo Runje (2003.-07) i 

Slaven Bačić (2008.-13). Tajnik je Dražen Petrekanić, a prije njega ovu su dužnost obnašali 

Katarina Čeliković (1999.-2007.) i Ljiljana Dulić-Mészáros (2007.-13).  

Do 2013. članovi upravnoga odbora u različitim mandatima bili su, osim navedenih 

predsjednika, još i: Zlatko Šram, Josip Buljovčić, Katarina Čeliković, Grgo Francišković, 

Andrija Kopilović, Jašo Šimić, Slavica Peić, Jasminka Dulić, Andrija Anišić, Ladislav 

Suknović i Nela Skenderović. 

Članovi aktualnog upravnoga odbora HAD-a su Mato Groznica (predsjednik), Dražen 

Petrekanić (tajnik), Jašo Šimić, Slaven Bačić, Ljiljana Dulić-Mészáros, Ljubica 

Vuković-Dulić i Josip Stipić.  

Samostalno i u sunakladništvu s drugim ustanovama i udrugama, HAD je do sada izdao blizu 

dvadeset knjiga: Milovan Miković Život i smrt u gradu (1999., sunakladnik Katolički institut 

za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović iz Subotice), Stanka Kujundžić Naši 
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mladenci (2004); Tomislav Žigmanov Bez svlaka mraka (2005.), Ante Vukov Vrati vrieme 

(2005.), Josip Temunović, Bilježnica za povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata (2009.), 

Mirko Kopunović Nad raspuklinom ćutnje (2010.), Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa 

Identitet bačkih Hrvata (2011.), sunakladnik Hrvatski institut za povijest iz Zagreba), Milan 

Krmpotić Bunjo dida moga (2011.), Ladislav Heka Osam stoljeća hrvatsko-ugarske državne 

zajednice s posebnim osvrtom na Hrvatsko-ugarsku nagodbu (2011., sunakladnici Hrvatsko-

mađarska kulturna udruga Andrija Dugonić iz Segedina i Zavod za kulturu vojvođanskih 

Hrvata), Tomislav Žigmanov Osvajanje slobode – Hrvati u Vojvodini deset godina nakon 

listopadskoga prevrata 2000 (2011.), Vojislav Sekelj Kako se branilo dostojanstvo (2011.), 

prvi svezak Biografskog leksikona Hrvata istočnog Srijema (2011., sunakladnik Libera editio 

doo iz Zagreba), fotomonografija Ivana Ivkovića Ivandekića Klapim (2012.), Mirko 

Kopunović Ljestve za panonsko nebo (2012.), novela Leteći Vučidol Géze Csátha, Arthúra 

Munka i Emila Havasa u prijevodu Roberta G. Tillyja (2013.), Mirko Kopunović Pruži ruku 

mila (2014. u sunakladništvu s autorom), zbirku priča (Ne)Sklad(a)ni divani Tomislava 

Žigmanova (2015. u sunakladništvu s Kućom na mrginju sa Čikerije, Društvom hrvatskih 

književnika Ogranka slavonsko-baranjsko-srijemskoga iz Osijeka i autora) zatim slikovnice 

za djecu na narodne pripovijesti koje je skupio Balint Vujkov (Ždribac zlatne grive 2004.; 

Pripovitke za laku noć, 2005.; Razlinkavi zec, 2006.; Pupko i družina, 2007. – sve u 

sunakladništvu s Hrvatskom čitaonicom iz Subotice), prijevod knjige Antala Hegedűsa Život i 

restauracijska djelatnost kalačkoga nadbiskupa Gabrijela Patačića (2015. - sa sunkladnacima 

iz Mađarske - Kalačko-kecskémetskom nadbiskupijom, Enciklopedijom mađarske crkvene 

povijesti /Magyar Egzáztörténeti Encilopédia – METEM/ i Fondacijom /Alapitvány/ Historia 

Ecclesiastica Hungarica), monografiju Kalmana Kuntića Pravni fakultet u Subotici 1920.-

1941. knjigu Tomislava Žigmanova Vivisekcije književnosti vojvođanske i ine književne 

teme hrvatske (2018. – sa sunakladnikom Istarskim ogrankom Društva hrvatskih književnika 

Pula) te 13 svezaka Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca (od 2004.). 

 

HAD je izdao i dva nosača zvuka: DVD Bez svlaka mraka Tomislava Žigmanova i Hrvoja 

Tikvickog (2005.) te glazbeni CD Minijatura za Leksikon Hrvoja Tikvickog (2007.) 


