ХРОНИКА БАЛ КАНОЛ ОШ КОГ ИНСТИТУТА
ЗА 1993. ГОДИНУ
27. јануар
Др Срђан ЂурнЋ, научнн сарадннк Балканолошког института САНУ,
одржао je на Универзитету у Торонту предавагье под насловом Late Antique and Earty
Christian Tombs in the Balkans.
29. janyap
У Народној библиотеии Србије одржана je промой иja књиге др Динка Давидова Фрушкогорски монастыри. На промоцији су говорили академик Радован Самарџић, академик Дејан Медаковић, директор Библиотеке г. Миломир ПетровиТ) и
други.
4 фебруар
У Ваљеву je одржана промоцнја кгьнга др Веселина ЂуретиЋа Савезници и
југоаговенска ратна драма и Разараюе српспша у XX чеку.
5. фебруар
Др Веселии Ђуретић, научнн саветник Балканолошког института САНУ,
добио je награду "Слободан ЈовановнЋ" за књигу Савезници и југасловенска ратна
драма.
10. фебруар
Др Драгољуб Драгојловић учествовао je на промоинји књиге Истина о бого
милами, аутора В. Глушца, која je одржана на Коларчевом народном универзитету.
12. фебруар
У Истраживачкој станици Петница др Александар Палавестра одржао je
предавайте под насловом Трговачки путева праисторијског Балкина.
7-IS. фебруар
Др Миодраг Стојановић боравио je у Атини као гост поводом објављиван>а
Антологије новогрчког народное песништиа. Одржана je промоцнја кгьиге, а н>еном
аутору, др Стојановмћу, доделена je награда за најуспешннји превод грчких
књижевних дела на стране језике за период 1991-1992. год.
9. фебруар - 3. март
Студијски боравак мр Душана Батаковнћа у Паризу.
22-23. март
У организации! Балканолошког института САНУ у Сомбору je одржан
научни скуп Културе гвозденог доба југословенског Подунаиљи, посвећен археологу
Чедомиру Трајковићу. На овом скупу учествовали су н проф. др Никола Тасић са
рефератом Значај Дорослона за проучаваюе гвозденог доба Подунанља и др Алексан
дар Палавестра са рефератом Налаза ћилибира на подручју Војводине.
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24 март
Др Дмнко Данилок одржао je преданање на Коларченом народном универзитету под наслоном Грко-Цинцари у српској умет пости XVIII пека. Предавање je ор
ганизовало Друштво српско-грчког пријатељства.
31. март
Поводом изласка из штампе кгьиге М. Јанковића и Н. Јокановића, др Jbyбинко Радей к онић јеу библиотеци "Петар Кочић” одржао преданање Српске саадбе.
3. април
Др Здравко Антонић, научни саветннк, прешао je из Института за новију
историју у Балкан олошки институт САНУ. Др Антонић tie у оквнру потпројекта
"Историја балканских народа” радитн на теми Васа Чубрилочић као истирччар и

балканалог.
16. април
У ОШ "Милош Црњанскн" др Љубинко РаденковиЋ je одржао предавање
Пролећни пародии обичаји.
20 април
Предавање Семиотика и семйоточко истражичаюе фолклорног текста
одржао je др Љубннко Раденковић на Катедри за етнологију Филозофског факултета.
21 април
Др Веселии Ђуретић, научни саветннк Балканолошког института САНУ,
боравио je у Америци и Канади где je представио своје нове књиге Савезпици и југословепска ратна драма и Разарање српстча у XX чеку.
22. април
У оквиру циклуса предавала "Света Гора Атонска” у Библиотеци града Београда мр Александар Фотић je одржао предавање Счета Гора у доба Селима II.
23. април
Изаш лаје из штампе књига мр Душана БатаковиТи Kosovo - la spirale de la hai
ne y издању L'Aged'Homme.
II. мај
У Културно-просветној заједниии Београда, на скупу "Српско-грчко песничко подне", др Миодраг Стојановпћ je говорио о преводима и препевима српских лесника на грчки језик.
20. мај
Мр Александар ФотиЋ je у оквиру трибнне Историјског института одржао
предавайте Конфискацией и продаја цркчених имаша у чреме Селима II - проблем цркчених чакуфа.
24-26. мај
У Александровцу je одржан годишњн скуп Српског археолошког друштва
на коме су учествовали проф. др Никола Тасић и др Александар Палавестра:
проф. др Никола Тасић са темой Археологија Жупе александрочачке и околице, а др
Александар Палавестра с радом Бод/ьик - епеолитска градина.
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6 - 10. јун
Проф. др Никола Тасиб учествовао je на Симпозиуму "Международт трипольськоЧ конференци" у Тальянки (Украјина), са рефератом Видносна хронология
контактte тзнього Триполля и енеолитичних культур Югославии и басешп Дуная.
7- 8. јун
На научној конференци ји ''Прошлост и задай и србистике у Мађарској" у
Сегедину др Динко Данилов je одржао предаиање Истражиаања српских црквених
споменика у МађарскоЈ.
7-П .јун
Мр Душан Батаковиб je учествовао у раду Конференције о људским прави
ма на Косову "Повратак албанског питања", која је одржана у Бечу. Поднео je два
реферата о међународним оквирима албанског питања.
10. јун
Др Миодраг Стојановић je у Културно-просветној заједницн Србије говорив
на тему "Рига од Фере - слободарски песник".
11-13. Јун
Др Милан Прогиб, др Ђорђе Костиб и Љубодраг Ристиб учествовали су у
раду симпозиума "Етничко и конфесион;и|но у централној и источној Европи" у
Клужу, са рефератима: Три степени српске ниционалне снести у денетнаестом чеку
(др М .Ст. 11роти h), Völker unil Konfessionen Südosteuropas in den deutschen Reisebeschreibun
gen des lfrl 7 Jh. (др Ђ. К ости б), и Authority und Religion in the Principality of Serbia (Jb. Pnстнб).
10-24. јул
Др Динко Давидов je био на студијском путовању у Грчкој. Радио je у Солуну и Верији, као и у манастиру Хиландару.
25. Јул
Др Веселии Ђуретиб je у Камбери (Аустралија) одржао предавање Нона jyгослоненска драма а старе историјске и политичке претпостанке, а у Перту - Актуелна југословенска драма и међународне манипулиције.
26. јул
На научном скупу "Карађорђе у кгьижевности" др Миодраг Стојановић je
поднео саопштење Карађорђеу грчкој књижечности.
30. аигуст - 9. сетпембар
Др Љубинко Раденковиб je учествовао у раду Конгреса слависта којн je
одржан у Братислави.
2-5. септембар
У Haile Herculaiie одржан je међународни симпозијум "Donau - Verkehrsweg
europäischer Zivilisation" на коме су учествовали проф. др Никола Тасиб и др Ђорђе
С. К ости h Проф. Тасиб je поднео уводно предавање у археолошкој секцији скупа
The Danube Route in the 3rd and 2nd mill. II.С., а др Костиб je y оквнру секције "Историја култура" поднео реферат Das enzyklopädische Bild der Donaustädte
28. септембар
Др Динко Давидов je боравио у Мађарској где je радио у буднмпештанском
Државном архиву и Сентандреји.
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8- 10. октобар
На скупу "Ваљево - постанак и успон градског средишта”, одржаном у Ваљеву, др Ђорђе С. К ости ћ je поднео реферат Всиьево у немачким путописима и енциклопедцјама XVIII-X1X аека.
9- 10. октобар
На скупу "Симболика облика у магији" др Љубинко Раденковиб je учествовао са рефератом Магијско и естетско у народно/ уметности балканских Словена.
20. октобар
Зборник радова Срби у европској цивилизации, на српском и енглеском језику, изашао je из штампе. Књига je заједничко издање Института и издавачке куће
NOVA.
20. октобар
Скупштина Југославије усвојила je идејно решење др Александра Палавестре за грб Савезне Републике Југославије.
23 октобар
На Сајму књига, на штанду издавачке кубе NOVA, одржана je промоција
зборника Срби у европској цивилизацији. О књизи су говорили проф. др Никола
Тасиб, дописни члан САНУ, др Динко Давидов, научни саветник, и др Драгослав
Антонијевиб, дописни члан САНУ.
2-6. новембар
У бугарском граду Монтани одржан je научни скуп "Трачке културе у северозападној Бугарској" на коме je учествовао проф. др Никола Тасиб.
3. новембар
Др Миодраг Стојановиб je топорно на промоцнји кгьиге Граматика цинцарскос језика у Библиотеци града Београда.
9. новембар
У Земуну je одржана промоиија књиге Срби у европској цивилизациЈи на којој
су говорили академик Предраг Палаветра, проф. др Никола Тасиб и др Драгослав
Антонијевиб, дописни чланови САНУ, и научни саветник др Динко Давидов.
12-13. новембар
На основу раније утврђеног програма сарадн>е, у румунском граду Решицн
боравили су проф. др Никола Тасиб и академик Богдан Брукнер. Учесници су на
овом састанку утврдили будубе заједничке акције и наставак сарадгье.
15-17. новембар
Др Драгољуб Драгојловнб je учествовао на научном скупу "Верска толеранција и улога религије на Балкану" са рефератом Узроци верских сукоба на Балкан
ском полуострву у средюем веку.
19. новембар
На научном скупу "Фолклор у Војводини" др Љубинко Раденковиб je
учествовао са рефератом Симболика бројева у традицијској култури.
23. новембар
Издавач књига С. Јовановиба, Записи о људима и проблемима 1941-1945 и К.
Ст. Павловиба, Разговори са С. Јовановићем, АИК "Досије", организовав je промо-
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цију у Дому омладине. Као писац предговора за one монографије на промоцији je
учествовао др Милан Ст. Протић.
7. децембар
Монографија Друштвене промене у попожају Рома представљена je у Салону
клуба САНУ. На овој промоцији говорио je др Драгослав АнтонијевиЋ, дописни
члан САНУ.
7. децембар
Из штампе je изашла књига др Александра Палавестре Праисторијски Тшлибар на центрапнам и западном Балкону, као 52. књига у серији Посебна нздања Балканолошког института САНУ.
8. децембар
Реферат Теоријска разматранм о народној традицији, др Драгослав Антонијвић, дописни члан САНУ, прочитао je на научном скупу "Народна традиција у
Србији данас" који je организовав Етнографски институт САНУ.
15. децембар
У организации! Музиколошког института САНУ одржан je научни скуп
"Српска музичка сцена” на коме je др Драгослав АнтонијевиЋ, дописни члан
САНУ, учествовао са рефератом Комади с певањем на Силунском фронту.
16. децембар
Др Бојан Јовановић je примљен у Институт на неодређено време за рад на
потпројекту "Народна култура на Б;глкану".
22. децамбар
Љубодраг РистиЋ, истраживач-сарадник Балканолошког института, одбранио je на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду магистарску
тезу "Енглеска и Србија од Париског мира до Канличке конференције (18561862)”.
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