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ХРОНИКА ЗА 1996. ГОДИНУ

25. јануар,
Мр Александар Фотић је одржао предавање „Пад Свете Г оре под турску власт" 

у Библиотеци града Београда у оквиру циклуса „СветаГора Атонска".

2, фебруар,
ДрБошкоБојовићјеодржаопредавање „La diplomatique Scrbe duXIIIe siecle" 

y Византолошкоминституту CNRS y Паризу, College de France,Париз.

20. фебруар,
Др Љубинко Раденковић је одржао предавање „Елементи књижевне семиотике 

Новице Петковића" у Дому културе Студентски граду Београду.

22. фебрупр,
ДрЉубинко Раденковић је одржао предавање „Митска бића српског народа“ у 

Центру за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу у оквиру циклуса 
предавања „Од мита до фолка“.

фебруар-новембар
У својству заменика начелника Одеека за језик и књижевност Центра за научна 

истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу др Мирјана Детелић је водила 
научну трибину „Од мита до фолка“.

1. март,
Др Бошко Бојовић је учествовао на округлом столу „Србијаи Византија у средњем 

BCKy“,CNRS,riapH3.

15-17. март.
Мр Душан Батаковић боравиоје у Женеви.

18. март,
Изашла јеиз штампе књига др Љубинка Раденковића Народна бајања код Јужни 

Словенп.

27. март,
ДрЉубинко Раденковић одржао је предаваље „0  бајањима код Јужних Словена" 

у органпзацнји Друштва „Светн Сава" у Дому Омладине у Београду.

29. март,
Др Бошко Бојовпћ је одржао предавање „La Vie de Saint Simeon - Nemanja“ par 

Saint Sava" y Византолошком институтут CNRS y Паризу, College de France.
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Х.април,
Др Александар Палавестра започеоје ископавања на локалитету Кованлук код 

Краљева.Истраживањасуизвршена у оквирузаједничкогпројекта Балканолошког 
института и Народнг музеја из Краљева.

3 . април,
Промоција књиге др Љубинка Раденковића Народна бајања код Јужних Словена 

у књижари „ГецаКон" у Београду.

8.април,
Др Љубинко Раденковић одржаоје предавање „Наша школа данас и статус 

наставника" у основној школи „Милош Црњански“ у Београду.

1 1 - 1 2 . пприл.
На научном скупу „Добровољци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца" 

одржаном у Кикинди у организацији Института за савремену историју из Београда, 
др Здравко Антонић поднео је саопштење „Добровољачка војска 1942. године у 
светлу добровољачке традиције".

21. април,
Др Бошко Бојовић учествоваоје у Паризу на округлом столу „Србија у средњем 

веку“.

4 мај - 9 јуни,
Др Александар Палавестра са сарадницима наставио је археолошка ископавања 

енеолитске градине Бодњик у селу Дружетић код Коцељеве.

8 - 11 . мај,
Одржанаје Конференција директора балканолошких института и експерата 

за исШорију и културу балканских народа. У раду Конференције учествовали су из 
Грчке: академик Anthony-Emil Tachiaos (Институт за балканске студије, Солун), 
проф, др Charalambos Papastathis (Правни факултет, Солуи) и проф. др Ioarmis 
Papadrianos (Демокритов универзитет, Комотиниу), Из Бугарске: академик 
Алексапдар Фол и др Кирил Јорданов (Траколошки институт, Софија) и проф. др 
Mark Stefanovich (Амерички универзитет у Благоевграду). Из Румуније: др 
Aleksandru Оићд(ИнститутзајугоиточнуЕвропу,Букурешт) 1оапОргЈз(Траколошки 
институт, Букурешт). Из Македоније: академик Оливера Јашар-Настева (МАНУ), 
проф. др Вера Битракова-Г розданова (Филозофски факултет, Скопје) и др Елеонора 
петрова (Музеј Македоније.Скопје). ИзТурске.проф. др GencerOzcan (Мармара 
упиверзитет, Инстанбул). Из Југославије: академик Милутин Гарашанин, проф. др 
НиколаТасић,дрДрагослав Антонијевић.др ДинкоДавидов.дрМиодраг Стојановић, 
др Бошко Бојовић.др Милан Ст. Протић.мр ДушаиУ. Батаковић.мрЉубодрагП, 
Ристићипроф.др Петар Петровић.
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14. мај,
Представљена је књига Б. Бојовића, V  ideologie monarchique Jans hagio- 

biographies dynasliqes dit Moyen-Age Serbe y Паризу. Ha промоцији cy говорили 
Проф. др АндреГију, проф. дрЖан Нузиј и Коста Христић.

15. мај,
Др ЉубинкоРаденковић јс учествовао у разговору о књизи Н. И. Толстоја Језик 

словенске културе. на Коларчевом народиом универзитету.

17 -26, мај,
Проф.дрНиколаТасићје учествоваоурадуТраколошкогконгресауКонстанци 

иМанглији.

24 - 26. мај,
На научном скупу ЈГрчка и српска лросвета у XVIII и ХЈХ веку“ одржаном у 

Комотинију(Грчка)уорганизацијиДемокритовуниверзитет,учесгвовалисудрЂорђе 
Костић са саопштењем „Сведочанства о заједничком животу - немачки путописцн 
ЏИЏ века о Грцима у СрбијиХ др Миодраг Стојановић са рефератом „Песма 
Димитрија Кокоса „Марко БоцарисиМилошОбилић“ сачувана у српском преводу“ 
и ДушанТ. Батаковић.

3, јуни,
Др Бојан Јовановићјеучествоваона симпозијуму „Европски културни идентитет 

и национални културни идентитет европских народа" у Студентском културном 
центру у Београду са саопштењем „Прсдхармонска Европа".

4. јуни,
Универзитет у Бања Луци потврдиоје одлуку свог Филозофскогфакултета о 

избору др Здравка Антонића, научног саветника Балканолошког института за 
редовног професора за историју Југославијена Бањалучком универзитету.

10 . 1уна,
Институт је посетио проф. др Лнтонио Ремиро Бротонс, директор Шпанског 

центра за међународне односе (CER.1) пз Мадрида. Његов домаћин био је др Милан 
Ст. 11ротић,научни сарадникБалканолошког института САНУ.

17-28. јуни,
У организацији АмеричкогУниверзитета уБугарској.у Благоевградује од 17. 

јунадоЗ.јула одржанлетњи колоквијум „Формирање палеобалканских народа од 
1200. до 400. године пре н.е На п.сму cy по позиву учествовали проф. др Никола 
Тасићсапредавањем „Палеобалканска племсна на централном 1 >а дкану до 1200 г. 
пре н.е.“ , др Александар Палавестра са предаваЈввл) „Социјални контекст 
кпежсвскихгробова на централном Балкану" и Биљана Ђорђевић-Богдановић са 
предавањем „Технолошки аспекти и проблеми керамике и могућности етиичке и 
културне интерпретације".
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19. јуни,
Др Бојан Јовановић је учествовао на симпозијуму „У метност, кич и шунд“ који је 

одржан у Соко Бањи са саогтштењем „Кич и народна уметност"

26. јуни,
У свечаној сали Скупштине града Београда представљена јеједнотомна књига 

„Историја Београда", на којој је радила група аутора у организацији Балканолошког 
института САНУ. 0  књизи су говорили проф. др Јованка Калић, проф. др Здравко 
Антонић, главни уредник књиге и Миодраг Драганић у име ичдавача. Уводну реч на 
промоциЈидаоје Миленко Кашанин,потпредседникИзвршногодбораСкупштине 
града.

27. јуни,
Др Љубинко Раденковић одржао је предавање „Симболика света у словенској 

народној магији“ у Институту за психологију у Београду.

29. јуни,
Др Љубинко Раденковић је одржао предавање „Вучја тема у поезији Васка Попе“ 

у оквиру Цана Васкп Попе, које је Институт за књижевност и уметност организовао 
уВршцу.

29. јуни - 20 јули
Др Веселин Ђуретић је у Штутгарту и Франкфурту на трибинама српске дијаспоре, 

као и у Торонту натрибини Српске националне академије одржао више предавања 
о актуелној ситуацији у Србији.

7. јули,
Допиаш члан САНУ Драгослав Антонијевић отвориоје у Аранђеловцу смотру 

„Мермеризвуци"

8-18. август,
На међународној ликовпој колонији керамике „Злакуса 961'. којује као члан 

почасног организационог одбора отворио проф. др Никола Тасић, директор 
Балканолошког института САНУ,учествовалаје БиљанаЂорђевић-Богдановић и 
одржала предавање „Технологија керамикеу праисторији - могућности археолошко- 
етнолошких паралела".

9. август,
Проф. др Здравко Антонић учествовао је на научном скупу у Шапцу посвећеном 

190-то годишњици Мишарске битке сатемом „Битка на Мишару у радовима Васе 
Чубриловића"

12. август
Др Љубинко Раденковић одржао je предавање „Бајање код Јужних Словена" 

учесницима међународног кампа фолклориста у Тршићу у организацији Младих 
истраживача Србије.
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14. август,
Др Љубинко Раденковић је одржао прсдавање „Симболика народне магије" на 

Семинару за стране студенте у Сремским Карловцима.

23-25. август,
ДрДрагославАнтонијевићимаојеуводниреферат „Осмислупроучавања обичаја 

изгодишњегциклуса11 на другом Међународном симпозијуму етно-културолошке 
радионице у Сврљигу. Тема симпозијума билаје „Традиционална култура у годишњем 
циклусу обичаја становништва источне Србије и суседних области“ . На овом 
симпозијумуучествовали су идр БојанЈовановић „Укршатај жинотноги годишњег 
обредног цпклуса" и др Љубинко Раденковић „Митолошка бића везана за годишње 
празнике"

4-6. септембар.
Др Милан Ст. Протић учсствовао је на Родосу у раду округлог стола на тему 

„The Albanian Problem11 у организацији Bertelsmann Fondation.

11-14. септембар,
МрМилошЈ1уковићучествоваоје,каочлантрочланеделегацијеЈугославије,у 

раду завршне седнице Координационог одбора Међународногпројекта „Савремене 
променесловенскихјезика 1945-1995“ ,у Пољској.

1-4 .октобар,
У организацији Балканолошког института САНУ, СО Александровац и 

завичајногмузеја Александровац.у Александровцу инаКопаоникује одржаннаучни 
скуп „Историја и култура Жупе РасинеУ Из Балканолошког института САНУ на 
овом скупу реферате су поднели: др Љубинко Раденковић „Нека питања народне 
културе Ж упе“ , мр Љиљана Стошић „Остацп иконостаса старе цркве у 
Алексапдровцу - пример поствизантијског сликаног кргга балканског типа“, Ђорђе 
С. Костић „Путничкебелешкео Кознику“,Љубодраг П. Ристић „Путописци XIX 
века о Жупи“, мр Милош Луковић, Јанкова клисура - историјска капија Жупе“

З-б. октобар,
Др Динко Давидовучествоваојенанаучномскупу „ДаниРачеукрај Дрине“

7. октобар,
У организацији Балканолошкогинститута ГАНУ професор АндреГију из Париза 

одржаоје предавање „Власт и толеранција у Византији" у Српској академији наука 
и уметности.

8. октобар,
У организацији Балканолошкогинститута САНУ професор Паоло Одорико из 

Паризаодржаојепредавање „Ценанеба - донатори и донацијена подручју Сера у 
XVII веку“ у Српској академији наука и уметности.
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9. октобар,
Балканолошки институт САНУ организоваоје округли сто на тему „Балкаиски 

лростор и балканологија11 коме је председавао академик Милутин Гарашанин, а на 
комесу учсствовали:академикСимаЋирковић,дописни члан САНУНиколаТасић, 
професор АндреГију, професор Паоло Одорико. дописни члан САНУ Драгослав 
Антонијевић,др СлавенкоТерзић, дрМиодраг Стојановић.др ДинкоДавидов и др 
ВеселинЂуретић.

7. октобар,
Из штампе је изашао зборник радова са међународног скупа Југословенско 

Подунављеисуседнеобластиу IIмиленијуму пре н.е. који је Балканолошки институт 
САНУ организовао у сарадњи са Народним музејем из Вршца.

17-19. октобар,
Др Миодраг Стојановићје на научном скупу „Старосрбијанска приповетка11 у 

Прохору Пчињском поднео реферат „Хеленски и романски узори у књижевном делу 
Димитрија Фртунића"

20. октобар,
Др Бојан Јовановић је учествовао на 33. Београдском међународном сусрету 

писаца у Народној библиотеци Србије у Београду. На тему „Дописивање с 
Апокалипсом" поднеоје саопштење лод називом „Бескрајна прича о крају света“.

11-22. новембар,

11-22 .новембар
Др Милан Ст. Протић и мр Душан Т. Батаковић учествовали су у раду Annual 

Convention of AAASS y Бостону.

8. новембар,
Др Бошко Бојовић је одржао предавање „La chancellerie serbe de la Port 

ottomane ( 1430-1566)“ na семинару Византолошкогинститута y Атини.

21. новембар,
У Салону клуба Српске академије наука и уметности у организацији 

Балканолошкогинститута САНУ иНИУ Службени лист СРЈ одржанајепромоција 
књига Источно пчтање Васиља Поповића, Босански устанак IS75-1S7S Васе 
Чубриловића, Устанаку Босни 1875-1878 Мшорацг Екмечића. На промоцији су 
говорили Братимир Гарић у име издавача, академик Чедомир Попов, проф. др 
Здравко АнтонићиакадемикМилорад Екмечић.
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28. новембар,
ДрЂорђе С. Костић одржао је предавање „Оауторима идрумовима'* у цнклусу 

„Немципутујупо Србији (1530-1830) -посданици,ходочасници.војниц1-Гу Крагујевцу, 
у организацији Центра за научни рад САНУ и Унмверзитета у Крагујевцу.

29. нооембор -4. децембар,
Мр Александар Фотић поднеојереферат нанаучном скупу „МанастирВатопед 

- историја и уметност" одржаном у Атини.

4-6. децембар.
Мр Душан Т. Батаковић боравиоје у Француској на студијском боравку.

4-5. децембар,
Др Милан Ст. прсгић учествовао је раду округлог стола ..Prospects of Balkan 

Cooperation1’ одржаном y Солуну y организацији Macedonian Press Agency.

5. децембар,
Др Ђорђе C. Костић одржао је у Крагујевцу предавање „Манастири, ханови, 

караван-сараји".

11. децембор.
ДаркоТодоровић.истраживач-приправник Балканолошкогинститута САНУ 

одбранио јемагистарски радХортацисова ’Ерофили’ н Сепекина трагедија-један 
пример рецепције антпчке драме" на Филозосјзском факултету у Београду пред 
комисијом у саставу проф. др Мирон Флашар, проф. др Нинослава Радошевић п 
проф. др Војислав Јелић.

12. децембар ,

ДрЂорђе С. Костић одржаоје предавање „Судбина града" у Крагујевцу.

.14. децембар,
Др Љубннко Раденковић нзабран јеузвање ванредиог професора на Филозофском 

факултету у Нишу.

23. децембар,
Др Драгослав Антонијевнћ добио је Вукову награду за допринос у култури и 

науци у домену иародногстваралаштва.

http://www.balcanica.rs




