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у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду, а од 1973. до 1983. 
ра дио је као би бли о те кар-би бли о граф у Би бли о граф ском оде ље њу 
На род не би бли о те ке Ср би је, аод 1983. до 1994. у Бал ка но ло шком 
ин сти ту ту СА НУ, где је и пен зи о ни сан.

У Бал ка но ло шком ин сти ту ту сара ђиво је на про јек ту „За јед нич-
ко и по себ но у ли ков ном из ра жа ју бал кан ских на ро да од XV до XVI II 
ве ка“ и на те ми „Ико но гра фи ја на Бал ка ну од XI II до XVII ве ка“. 

У На род ној би бли о те ци Ср би је учествово је на изради ка пи тал-
ног де ла Српскабиблиографија.Књиге1868–1944. Де ло је по че ло да 
се штам па 1989. и до са да је об ја вље но пет на ест то мо ва ен ци кло пе-
диј ског фор ма та од пред ви ђе них два де сет. По след ње че ти ри го ди не 
ра дио је на де лу Српскабиблиографија1801–1867 и об ра дио око три 

ЈАН КО РА ДО ВА НО ВИЋ

Јан ко Ра до ва но вић, струч ни са - 
вет ник у пен зи ји ро ђен је 21. 

ок то бра 1928. го ди не у Ко це ље-
ви. За вр шио је ше сто ра зред ну 
Бо го сло ви ју „Све ти Са ва“ у Бе-
о гра ду 1950. На Пра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту Срп ске 
пра во слав не цр кве у Бе о гра ду 
ди пло ми рао је 1955. го ди не. 
Ви ши струч ни са рад ник Бал ка-
но ло шког института постао је 
1983, а од 1986. је струч ни са ве т-
ник. Зва ње ви шег ку сто са до био 
је од Ре пу блич ке за јед ни це му зе-
ја Ср би је 1976, а зва ње му зеј ског 
са вет ни ка 1982. го ди не.

У Срп ској пра во слав ној 
бо го сло ви ји у При зре ну ра дио 
је од 1955. до 1961. Од 1961. до 
1972. био је запослен као ку стос 
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хи ља де књи га штам па них на ра зним је зи ци ма што пред ста вља око 
половину пред ви ђе ног фон да за опис. 

За вре ме ра да у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве, ка та ло шки 
је опи сао нај ве ћу збир ку ћи рил ских ру ко пи са у Ју го сла ви ји (око 700) 
ста ре срп ске и ру ске цр кве не књи ге штам па не од кра ја XV до XVI II 
ве ка. Оп шир но је опи сао ве ли ку ко лек ци ју ико на, пор тре та, цр кве ни 
тек стил, др во ре зе и ба кро ре зе и дру ге дра го це но сти из збир ке Му зе ја 
(пре ко 4.200 пред ме та), ко ји по ти чу из фру шко гор ских ма на сти ра 
и Срем ских Кар ло ва ца. Опи си уне ти у ин вен тар ну књи гу Му зе ја 
пред ста вља ју у ства ри не пу бли ко ва ни ка та лог овог дра го це ног исто-
риј ско у мет нич ког ма те ри ја ла.

У ма на сти ру Хи лан да ру ра дио је 1984. и 1986. и об ра дио ру ске 
и ру мун ске књи ге штам па не у XVII ве ку и књи ге штам па не цр кве-
ном и гра ђан ском ћи ри ли цом у XVI II ве ку. Про у ча вао је че тво ро је-
ван ђе ља са око ви ма, број не ико не, тек стил и ев ха ри стиј ске са су де. 
По себ ну па жњу је по све тио фре ска ма у при пра ти кра ља Ми лу ти на, 
ко је су јед ин стве не по сво ме са др жа ју. Го ди не 1989. ра дио је у Грч-
кој у му зе ји ма Ати не и про у ча вао фре ске у Ми стри и се лу Ге ре ки 
на Пе ло по не зу. Го ди не 1983, 1987. и 1990. истраживао је фре ске на 
Ко со ву и Ме то хи ји, а 1988. у При ле пу, ма на сти ру Зр зе и Не ре зи ма 
при ку пљао гра ђу из ико но гра фи је.

Уче сто вао је на ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма на ко ји ма је 
под нео ре фе ра те: 1984. на V свет ском кон гре су Бал ка но ло га AIESSE 
у Бе о гра ду (1985) и на на уч ним ску по ви ма у ор га ни за ци ји Бал ка но-
ло шког ин сти ту та (1985, 1987) и СА НУ (1985, 1986, 1987).
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