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ХРОНИКА ЗА  2001. ГОДИНУ

15. јануар
Научни сарадници Балканолошког института др Милан Ст. Протић и др
Душан Т. Батаковић именовани су за изванредне и опуномоћене амбасадо
ре СР Југославије у САД односно Грчкој. Истраживач-сарадник мр Мирко
Петровић именован је за Савезног секретара за законодавство у Влади СР
Југославије, а истраживач-сарадник мр Борис Милосављевић за заменика
Савезног министра за верска питања.
15.фебруар – 3.март
Виши научни сарадник др Мирјана Детелић боравила је две недеље
у Прагу на основу уговора о сарадњи између Српске и Чешке aкадемије
наука и уметности.
9. март
Истраживач-сарадник мр Милош Луковић је одржао предавање под
називом Српски стандардни језик и његови функционални стилови на Ко
ларчевом Универзитету.
15. март
Научни саветник др Бошко И. Бојовић постављен је Декретом пред
седника Републике Француске за ванредног професора на Универзитету
друштвених наука Ecole des Hautes Etudes ec Sciences Sociales у Паризу.
24–26. март
Одржан је међународни научни скуп у Београду под називом Београд
у делима европских путописаца, у организацији Балканолошког институ
та САНУ. Виши научни сарадник др Ђорђе С. Костић поднео је пленарни
реферат Твр ава, подгра е, град: Немачки поглед на Београд, а истражи
вач-сарадник мр Љубодраг П. Ристић два реферата: Британски путописци
о Београду у другој половини XIX века и Фотографски путопис Београда
И. Громана.
31. март
Научни саветник др Љубинко Раденковић одржао је предавање Ан
трополошки основи религије на позив Алтернативне академске образовне
мреже.
7–8. април
Виши научни сарадник др Даница Поповић поднела је реферат Fune
rary Practice in Medieval Serbia – Eschatological Concepts, Social Function
на међународној конференцији у Лондону.

410

Balcanica XXXII–XXXIII

14. април
Научни саветник др Љубинко Раденковић одржао је предавање Транс,
екстаза и психологија религије на позив Алтернативне академске обра
зовне мреже.
20–26. април
На позив Института за словенску филологију Универзитета у Варшави,
научни саветник др Љубинко Раденковић одржао је следећа предавања:
Страшила за децу (20. април), Фитолошки лик Светог Саве (23. април),
Трагови шаманизма код Јужних Словена (26. април).
25. април
Научни саветник др Љубинко Раденковић одржао је предавање Свети
Сава у српској култури на Универзитету у Познању.
5–6. мај
Виши научни сарадник др Ђорђе С. Костић поднео је реферат под нази
вом Крагујевац у Европи – Европа у Крагујевцу, на научном скупу Крагујевац
између прошлости и садашњости, одржаном у Крагујевцу.
29–30. мај
Научни сарадник др Биљана Сикимић поднела је реферат под називом
Полевûе исследованиÿ “влахов” в северовосточноé Сербии на међународном
научном скупу у Санкт-Петербургу Актуалüнûе проблемû балканского ÿзû
кознаниÿ и вопросû саставлениÿ балканского лингвистического атласа.
30–31. мај
На међународном научном скупу Η Δυτικήία κατα τους χρόωους της
τουρκικής у Сјатисти Јованка Ђорђевић Јовановић учествовала је са радом
Ο ιατροφιλόσοφος Παναγιώτης Παπακωστόπουλος απόδημος στη Σερβία από
το Βελβενδό Δυτικής Μακεδονίας.
27. јун
Научни саветник др Љубинко Раденковић учествовао је на промоцији
часописа Viminacium 12 на позив Народног Музеја у Пожаревцу.
23–28. јул
Научни сарадник др Биљана Сикимић вршила је теренска етнолингви
стичка истраживања у околини Куманова, у оквиру пројекта Пирјахме, у
организацији Народног Музеја у Куманову.
18–26. август
Научни сарадник др Биљана Сикимић обавила је теренска истраживања
у подкопаоничким селима северног Косова, у долини Ибра и на планини
Рогозни. У истраживачком тиму је била и Марија Илић, постдипломац на
Филолошком факултету у Београду.
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16. август
Научни сарадник др Биљана Сикимић вршила је етнолингвистичка ис
траживања у Баћевцу код Барајева заједно са Катјом Јакушкином, научним
истраживачем Института за славистику у Москви.
19–25. август
Виши научни сарадник др Даница Поповић учествовала је на међуна
родном византолошком конгресу на којем је поднела реферат The Relics of
the True Cross in Medieval Serbia: Function and Meaning.
9. септембар
Преминуо научни саветник, академик др Драгослав Антонијевић.
17–22. септембар
Научни сарадник др Биљана Сикимић обавила је теренска истражива
ња у српским селима у Маарској (Чепел, пунктови Ловра и Чип). У овом
подухвату је учествовала и Марија Илић, постидпломац на Филолошком
факултету у Београду.
20–23. септембар
Научни саветник др Здравко Антонић поднео је реферат Карактер и
значај јунског устанка у Херцеговини 1941. године на научном скупу под
називом Јунски устанак у Херцеговини 1941, одржаном у Невесињу.
15–19. септембар
У Кавали је одржан међународни научни скуп Η Καβάλα τα Βαλκάνια
на коме је Јованка Ђорђевић Јовановић имала саопштење Η Καβάλα στα
οδοιπορικά της Ευρώπις (15ος – 19ος αιώνας).
1. октобар
Виши научни сарадник др Ђорђе С. Костић боравио је као професор по
позиву на Фридрих Шилер Универзитету у Јени, где је у оквиру специјали
стичког курса о Југоис точној Европи, Института за славистику, Института
за романистику и Историјског института, држао предавања о немачко-срп
ским културним и књижевним везама, под називом Deutsche und Serben,
Begegnungen, Beziehungen, Imagologische Implikationen.
6–7. октобар
Одржан је међународни научни скуп на Скиатосу под називом Папа
диамандисово књижевно дело на страним језицима, на којем је научни
саветник др Миодраг Стојановић поднео реферат Пападиамандисова ка
рактерна приповетка код Срба.
13–19. октобар
У Будимпешти је одржан TASC Colloquium Reconstructing Ancient Bo
undaries – Church and Topography. Научни сарадник др Биљана Сикимић
је пријавила реферат под називом Orthodox srhine sites in Kosovo који је
представила виши научни сарадник др Мирјана Детелић.

412

Balcanica XXXII–XXXIII

14. октобар
Истраживач-сарадник мр Љубодраг П. Ристић поднео је реферат на
комеморативној свечаности СО Краљево поводом обележавања немачког
стрељања граана Краљева 1941. године, под називом Краљево 1941. – по
глед после шездесет година.
15. октобар
Истраживач-сарадник мр Љубодраг П. Ристић отворио је изложбу Кра
љево 1941–1945 коју су припремили Народни Музеј и Историјских архив
у Краљеву.
16. октобар
Истраживач-сарадник мр Љубодраг П. Ристић поднео је реферат под
називом Обел ежавање годишњиц е стрељања у Краљеву 1941. године
(1945–2000) – Компаративно истраживање извештаја у јавним гласилима
на округлом столу Краљево 194. године.
19–21. октобар
Одржан је међународни научни скуп у Солуну под називом Le rüle de la
Gréce pendant la Deuxiéme Guerre Mondiale (1939–1945). Научни саветник
др Бошко Бојовић поднео је реферат под називом La question de Thessalo
nique et la crise les Balkans (octobre 1940 – mars 1941.)
28. октобар
Књига Словенска митологија, Енциклопедијски речник, чији је коаутор
научни саветник др Љубинко Раденковић, проглашена је за “књигу године”
на Београдском сајму књига.
28. октобар
Објављен је Мали речник црквених појмова истраживач-сарадника мр
Љиљане Стошић.
28. октобар
Објављена је књига научног саветника др Здравка Антонића Документи
о геноциду над Србима у БиХ од априлског рата до августа 1941. у издању
Балканолошког института САНУ и Академије наука Републике Српске.
новембар
Током новембра Историја српског народа коју су написали научни са
радници: др Милан Ст. Протић, Душан Т. Батаковић, др Александар Фотић
и доцент др Никола СамарŸић, објављена је на корејском језику у Сеулу.
1. новембар
Академик др Никола Тасић, научни саветник, именован је за директора
Народног Музеја у Београду.
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1. новембар
Научни саветник др Љубинко Раденковић именован је за вршиоца ду
жности директора Балканолошког института САНУ.
7. новембар
Пензионисани научни саветник, академик др Динко Давидов добио је
награду Вукове задужбине за своју монографију Сентандрејска саборна
црква.
15–17. новембар
Виши научни сарадник др Даница Поповић поднела је реферат Пећин
ске цркве и испоснице области Полимља. Досадашњи резултати и правци
даљих проучавања, на научном скупу у Пријепољу под називом Културни
идентитет Полимља.
18–20. новембар
Научни саветник др Бошко И. Бојовић поднео је реферат под називом
Entre économie Monde et économie d’Etat Venise et les métaux précieux des
Balkans (XVe–XVIe siécles), на научном скупу у Венецији под називом Serbia
e Italia nel Medioevo (secc. X–XV), у организацији фондације Giorgio Cini.
27. новембар
Зборник радова Култ светих на Балкану чији је уредник виши научни
сарадник др Мирјана Детелић, представљен је у Лондону на School of Sla
vonic and East-European studies. Зборник је представио др Грахам Џонс.
29. новембар – 01. децембар
Виши научни сарадник др Ђорђе С. Костић поднео је реферат под на
зивом Makedonien in deutschen Enzuklopдdien der Gegenwart на Другом
Немачко-македонском скупу, одржаном у Јени.
6–7. децембар
Научни сарадник др Александар Фотић учествовао је на Међународ
ном округлом столу Писање и разумевање историје на Балкану у Гетеовом
институту у Београду.
7–9. децембар
Научни сарадник др Биљана Сикимић учествовала је на Међународном
научном скупу Југословенски Банат, културна и историјска прошлост,
одржаном у Решицама. Поднела је реферат Обичај „кумачење“ код Влаха
Царана.
7. децембар
Истраживач-сарадник мр Милош Луковић, у својсту уредника, уче
ствовао је на представљању књига аутора Бранислава Брборића Социо
лингвистички огледи I и II (О језичком расколу, С језика на језик), Београд
2000, 2001.
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7–8. децембар
Научни саветник др Здравко Антонић учествовао је на научном скупу
Филозофско-филолошке науке на почетку 21. века, одржаном у Бања Лу
ци. Поднео је реферат Утицај распада Југославије на историографију и
архивистику.
12–13. децембар
У Беог раду је одржана Међународна конференција истакнутих европ
ских научника о културној историји Балкана. Учествовали су угледни на
учници из иностранства: министар просвете у Влади Румуније, академик Р.
Теодореску, председник Међународног комитета AIESSE, проф. др Андре
Гију, председници националних комитета AIESSE из Албаније, Бугарске
и Грчке, а у име Института др Бошко Бојовић.
21. децембар
Научни саветник др Миодраг Стојановић одржао је предавање о Па
падиомадисовој карактерној приповеци код Срба на Коларчевом Универ
зитету.
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1. јануар – 27. јун
Чедомир Антић је боравио као студент постдипломац на Универзитету
у Бристолу (Велика Британија).
18. јануар
Научни саветник др Бошко Бојовић учествовао је на научном скупу Le
Sud-Est européen et l’Europe. Origines et perspectives d’une altérité mal assu
me en marge de l’élargissement européen, Forum: L’Europe et la Méditerranée,
одржаном у Паризу.
1. фебруар
Сања Пилиповић је засновала радни однос као истраживач-приправ
ник.
Фебруар
Тања Петровић је учествовала на Међународном научном скупу под
називом Обичај и закон на Балкану (Custom and Law in the Balkans) у Бла
гоевграду у Бугарској. Поднела је реферат: Срби у словеначкој покрајини
Белој крајини и њихов језик између права и обичаја (Serbs in the Slovenian
Region of Bela Krajina and their Language between the Custom and Law).
1–28. фебруар
На позив Института за медитеранске студије из Ретимна, научни са
радник др Александар Фотић је држао курс из османске дипломатике и
палеографије постдипломцима на Универзитету на Криту, Одељења за
историју и археологију.
25. фебруар
Научни сарадник др Александар Фотић одржао је предавање на Крит
ском универзитету у Ретимну под називом The Use of non-Ottoman Docu
ments in the Islamic (Kadi) Law Court during the Ottoman Period.
Март
Научни сарадник др Биљана Сикимић и Тања Петровић учествовале су
на Међународном научном скупу под називом Скривене мањине: Језички
и етнички идентитет у алпско-јадранском региону (Hidden Minorities:
Language and Ethnic Identities in the Alpine-Adriatic Region), одржаном у
Раденци, Словенија. Др Биљана Сикимић је поднела реферат по називом
Ethnolinguistic Research of Serbs in the Island of Csepel, Hungary, Possibili
ties and Perspectives, Тања Петровић рад са насловом The language of the
Autochthonous Serbian Minority in Southern Slovenia.
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1–03. март
Научни саветник др Бошко Бојовић учествовао је на научном скупу
под називом Le dialogue des historiens de l’ex-Yougoslavie. Un superlatif de
communication dans le processus de paix, La communication dans le proces
sus historique en faveur da la paix – le cas du Sud-est eruopéen,одржаном у
Паризу у организацији UNESCO-а и AIESEE-a.
5–8. март
Научни саветник др Бошко Бојовић учествовао је на Међународном
научном скупу (AIESEE–UNESCO): La communication dans le processus
historique en faveur de la Paix, одржаном у Паризу.
Април
Тања Петровић је учествовала на Конференцији пројекта за историју
југоистичне Европе (The Southeast European Joint History Project Conferen
ce), одржаном у Атини.
Април
Одржан је Међународни научни симпозијум о Власима-Румунима у
Зајечару. На скупу је учествовала научни сарадник др Биљана Сикимић.
Поднела је реферат под називом Перспективе етнолингвистичких истра
живања Влаха североисточне Србије.
Април
Виши научни сарадник др Мирјана Детелић учествовала је на Међу
народном научном скупу о традиционалној епици поводом отварања Ауле
Сервантес на Филолошком факултету у Београду.
18. април
Научни саветник др Љубинко Раденковић одржао је предавање под
називом Лажни богови у словенској митологији на Научној трибини Исто
ријског института САНУ.
1–3. мај
Научни сарадник др Биљана Сикимић обавила је теренска етнолингви
стичка истраживања у Звездану и Гамзиграду.
10. мај
Мр Мирослав Свирчевић засновао је радни однос као истраживач-са
радник.
9–13. мај
На научном скупу Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στις χώρες όλου του
κόσμου από την αρχαιότητα ως σήμερα одржаном у Кавали Јованка Ђорђе
вић Јовановић имала је саопштење Διάδοση της ελληνικής κουλτούρας στους
Σέρβους.
20. мај
Научни сарадник др Биљана Сикимић одржала је предавање Влајна на
трибини из циклуса Жене из мањинских група, у Културном центру Новог
Сада.
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23–24. мај
Поводом стогодишњице Српског књижевног гласника Институт за књи
жевност и уметност организвао је скуп Аксиолошки аспект традиције у
српској књижевној периодици. Јованка Ђорђевић Јовановић учестовала је
саопштењем Неохеленска књижевност у Српском књижевном гласнику.
30. мај
Научни сарадник др Александар Фотић одржао је предавање под нази
вом Средњевековне повеље на османском суду: примери из повести мана
стира Хиландара (15–16. век), у оквиру циклуса Света Гора Атонска, у
библиотеци града Београда.
Јун
Научни саветник др Љубинко Раденковић обавио је теренска етнограф
ска истраживања на планини Голији (порвш Рудно).
Јун
Одржан је научни скуп у Нишу под називом Културни и етнички иден
титет у процесу глобализације и регионализације Балкана. На скупу су
учествовале научни сарадник др Биљана Сикимић и Тања Петровић. Др
Биљана Сикимић је поднела реферат под називом Етички стереотипи о
Власима у Србији, а Тања Петровић реферат под називом Избеглице из Хр
ватске и Босне и Херцеговине у Србији: културни и језички идентитет.
Јун
Виши научни сарадник др Даница Поповић обавила је делимично те
ренско рекогносцирање пећинских локалитета у клисури реке Црмнице.
02. јун
Научни сарадник др Биљана Сикимић вршила је теренска истраживања
у Житковици.
3–5. јун
Научни саветник др Бошко Бојовић учествовао је на научном скупу
De l’hagiographique au biographique dans l’espace sud-slave (Ixe–XVIIe s.),
L’hagiographie du Sud-est européen, E.H.E.S.S, одржаном у Паризу.
5 јун
Балканолошки институт САНУ и Zepter Book World у Салону САНУ
представили су књигу Словенска митологија, Енциклопедијски речник
(редакфори С. М. Толстој и Љ. Раденковић). О књизи су говорили академик
Светлана Толстој (Москва), др Ана Плотњикова (Москва), академик Предраг
Палавестра, проф. др Алаксандар Лома и проф. др Љубинко Раденковић.
6. јун
У Матици српској у Новом Саду др Љубинκо Раденковић је учествовао у
престављању књиге Словенска митологија, Енциклопедијски речник (Zepter
World book, Београд 2001).
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26. јун
Истраживач-сарадник мр Љиљана Стошић одбранила је докторску
дисертацију под називом Српска уметност 1690–1740, на Одељењу за
историју уметности Филозофског факултета у Београду, пред комиси
јом у саставу: проф. др Иван Ђорђевић (председник комисије), проф. др
Мирослав Тимотијевић (ментор) и проф. др Александар Кадијевић (члан
комисије).
30. јун – 3. јул
Научни саветник др Бошко Бојовић био је на студијском боравку на
Светој Гори.
Јули
Виши научни сарадник др Даница Поповић обавила је систематска ис
траживања комплекса средњевековних испосница манастира Милешеве,
у организацији Музеја у Пријепољу.
3–30. јул
Научни сарадник др Биљана Сикимић обавила је теренска истраживања
у Дубљу, Јасенову, Грљану, Лукову, Лазаревцу, Лукавици код Лазаревца,
Обреновцу и Великим Црљенима.
8–12. јул
Научни сарадник др Александар Фотић учествовао је на Међународ
ном научном скупу 15. Symposium of CIEPO (Comite International D’Etudes
Pre-Ottomanes et Ottomanes) одржаном у Лондону. Том приликом поднео
је реферат под називом Non-Ottoman Documents in the Kadis’ Courts (Molo
viya Medieval Charters): Examples from the Archive of the Hilandar Monastery
(15th–17th century).
8. јул
Тања Петровић је одбранила магистарску тезу под називом Здравица
код балканских Словена на Филолошком факултету у Београду, пред коми
сијом у саставу: проф. др Александар Лома, проф. др Драгана Мршевић и
др Биљана Сикимић.
10. јул
Тања Петровић и Чедомир Антић засновали су радни однос као истра
живачи-приправници.
21–25. август
Научни сарадник др Биљана Сикимић обавила је теренска истраживања
у Долову, Трешњевици и Стражилу.
3. септембар
Научни сарадник др Биљана Сикимић одржала је предавање под нази
вом Rumanian Roma in Serbia на скупу Identity and Integration of Roma in
SEE, одржаном у Херцег-Новом.

Оцене и прикази

419

Септембар
Научни сарадник др Биљана Сикимић учествовала је на Међународном
научном скупу Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти
на изследвантео на обùобалканската лексика, одржаном у Софији. Том
приликом је поднела реферат Роми Бањаши у Југославији из етнолингви
стичке перспективе.
4–8. септембар
Виши научни сарадник др Александар Палавестра учествовао је на
научном скупу Princely Graves landscape, одржаном у Чачку. На скупу је
поднео реферат Сахрањивање под хумкама у бронзано и гвоздено доба.
9–13.септембар
Научни сарадник др Александар Фотић поднео је реферат под називом
Concealed Donation or a Sale: The Acquistion of Monastic Property (15th–17th
century), на Међународном научном скупу XIV Türk Tarih Kongresi (XIVth
Turkish Congress of History), одржаном у Анкари.
12. септембар
Научни саветник др Љубинко Раденковић учествовао је на 32. међу
народном научном састанку слависта у Београду. Поднео је реферат под
називом Заклињања од нежита у словенским споменицима и народном ве
ровању. На истом скупу Јованка Ђореевић Јовановић имала је саопштење
Лирске народне песме у часопису Букет.
12. септембар
Виши научни сарадник др Александар Палавестра одржао је предавање
под називом Праисторијска Винча у историји и теорији српске археоло
гије, у Музеју науке и технике САНУ.
16-21. септембар
Виши научни сарадник др Мирјана Детелић учествовала је на Четвртој
годишњој конференцији TASC у Гетингену, Немачка.
2. октобар
Научни саветник др Љубинко Раденковић одржао је предавање под на
зивом Лажирање древне словенске прошлости у Институту за филозофију
и друштвену теорију у Београду.
8. октобар
У Студиу 21 у Панчеву представљена је књига мр Мирослав Свирчевић
Свитање демократије у Вестминстеру. На промоцији су говорили: проф.
др. Коста Андрејевић у име издавача, др Војислав Становчић, дописни члан
САНУ и научни сарадник др Милан Ст. Протић.
13. октобар
Научни сарадниκ др Биљана Сиκимић обавила је теренска истражива
ња у Буκовику код Аранђеловца.
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30. октобар
У Салону κлуба Сану представљена су издања Балκанолошκог
института САНУ: Александар Лома Пракосово Словенски и индоевропски
корени српске епике, Снежана Ферјанчић Насељавање легијских ветерана
у балканским провинцијама I–III век н.е.  О књигама су говорили академик
Слободан Душанић, проф. др Љиљана Црепајац, проф. др Љубинко
Раденковић аутори књига.
Новембар
Одржан је научни скуп под називом Српски језик у контексту актуелне
језичке политике на Косову и Метохији, у Косовској Митровици. Науч
ни сарадник др Биљана Сикимић поднела је реферат Етнолингвистичка
истраживања северног Косова: култна места. На скупу је учествовао
и истраживач-сарадник мр Милош Луковић, који је поднео саопштење о
могућностима истраживања косовскометохијских говора међ расељеним
лицима у Републици Србији.
3–6. новембар
У Морачи и Подгорици је одржан научни скуп под називом 750 година
манастира Мораче. Виши научни сарадник др Даница Поповић поднела је
реферат под називом Ктитор Мораче и његов култ, истраживач-сарадник
мр Весна Милановић реферат под називом О првобитном програму зидног
сликарства у припрати Богородичине цркве у Морачи, а мр Милош Луковић
рефетар Народно схавтање о територијалној припадности морачког краја
кроз историју.
5. новембар
Виши научни сарадник др Александар Палавестра одржао је предавање
Prehistoric Amber in the Central Balkans у Народном музеју у Београду.
15–17. новембар
Научни саветник др Љубинко Раденковић одржао је предавање Културни
обрасци и сигурност на Тари, у организацији Удружења Здраво да сте.
22–23. новембар
У Новом Саду је одржан Међународни научни скуп под називом Банат,
историјска и културна прошлост. Научни сарадник др Биљана Сикимић
поднела је реферат под називом Традиционална влашка култура данас:
ursitoarele, а истраживач-сарадник мр Мирослав Свирчевић реферат под
називом Идеје француске револуције на црквено-народном Сабору у Теми
швару 1790. године.
28–30. новембар
Научни сарадник др Биљана Сикимић обавила је теренско истраживање
у Суваји и Избеници.
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9. децембар
Научни саветник др Љубинко Раденковић представио је књигу Прако
сово, аутора др Александра Ломе, у Дому Војислава Јовановића – Одељења
за народну књижевност у Београду.
13. децембар
Научни саветник др Љубинко Раденковић учествовао је на научном
скупу Свој и ту  у народној култури, у Институту за филозофију и дру
штвену теор ију.
20. децембар
У Вуковој задужбини у Београду уручена је награда за науку Вукове
задужбине проф. др Алекандру Ломи за књигу Пракосово, Словенски и
индоевропски корени српске епике у издању Балканолошког института
САНУ. О књизи је говорио проф. др Љубинко Раденковић.
30. децембар
Управни одбор „Фонда академика Васе Чубриловића“ за награде из
историје Балкана, његових земаља и народа при Балканолошком институту,
донео одлуку да се из средстава Фонда доделе награде за самостално дело
и то: др Александру Фотићу, за докторску дисертацију „Турска и Хиландар
у XVI и XVII веку“, одбрањену на Филозофском факултету у Београду,
октобра 1999. године (објављену под насловом Света Гора и Хиланадар
у Османском царству XV-XVII век) и мр Јелени Мргић-Радојчић, за
магистарски рад „Доњи Краји босанске државе у средњем веку“, одбрањен
на Филозофском факултету у Београду, октобра 2001. године (објављен под
насловом Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне). Награде се састоје
из повеље и новчаног износа, који је одре ен чланом 5 Правила Фонда.

