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мачком ]езику). Од великог су

значака радови новнуег датума ко-

]и се односе на исторщу Румуна,

]ер омогуйава]у дубл>е упознава-

ње разво^а друштва на територи-

]и данашн>е суседне и прщател>-

ске Румуни]е.

Несумн>иво да рад овакве вр

сте захтева велике напоре и да ]е

ова] сложени подухват могао да

оствари само веЬи колектив ау-

тора ко]и позна]у румунску исто-

риографщу. Природно да ни]е мо

гло увек да се да]е тачна оцена

у погледу знача]а историчара ко-

щи ]е окарактерисан, ]ер се дого-

дило да се неким историчарима

посвеЬивала веЬа пажню и дато

им $е више простора, него други-

ма ко]и су то, можда, у веЬо] ме

ри заслужили. Истина ова] недо-

статак }е тешко избеЬи у ]едном

тако сложеном и свеобухватном

раду, на чщем издаван>у ]е сара-

Ьивало 22 истраживача, веЙином

из Букурешта. Критерщуми оце-

н>иван>а по]единих личности нису

могли да буду увек истоветни,

]ер су дати од великог бро]а са-

радника ко]и се и меЬусобно по

много чему разлику^у. Као недо-

статак може се сматрати и чин>е-

ница што су из библиографще

неких историчара изоставл>ени не-

ки важтци радови, а ко]и би за

служили да буду свакако цитира-

ни у ,,Енциклопедоци".

У целини, Енциклопедща ру-

мунске историографще представ

лю издавачки подухват од изван-

редног знача]а и користан рад за

све оне ко^и се баве исторщским

истраживан>има. Енциклопедща

нам пружа могупност да се са ла-

коЬом упознамо са истраживач-

ким резултатима у области исто-

рще и друштвених наука; она

нам, истовремено, пружа орщен-

тащцу и представлю корисно

средство у раду на истраживан>у

исторщске прошлости и румун-

ске цивилизацще уопште.

На кра]у, Енциклопедща ру-

мунске историографще може ко

рисно да послужи и ]угословен-

ским историчарима, ]ер им пру

жа информащце о многобро]ним

студи]ама и радовима ко]и садр-

же драгоцену граЬу о румунско-

-словенским везама и уза]амно-

стима из дагье прошлости, као и

историйка сведочанства о за]ед-

ничко] борби румунског и ]угосло-

венског народа у раздобл>у модер

не и савремене исторще. Посебно

Енциклопеди]а може корисно да

послужи во]воЬанским историча

рима, ]ер она садржи многе ра-

дове и студи]е ко]и се баве про

блематиком прошлости данаппье

Возводине.

Глигор Попи

СИМПОЗШУМ „СЕОСКИ ДАНИ СРЕТЕНА ВУКОСАВЛ>ЕВИКА", V,

За]едница основног образовала, Прщепол>в 1978, стр. 304

Веп пола децетце, сваке годи

не, одржава се занимл>иви и ко-

рисни скуп о многоструким ас-

пектима живота ]угословенског

села, инспирисан делом Сретена

Вукосавл>евиЬа. Штавише, из го

дине у годину тематика у рефера-

тима се проширу]е и обухвата и

друге сродне и дагье дисциплине

и проблеме, а не само оне ко]и

спада]у у уже схвапену социоло

ги]у нашег села. Ова] успели ре-

гионално организовани скуп окуп

лю читав низ сарадника из раз-

них републичких центара а, што

посебно треба подвупи, радови са

скупа редовно се и одмах штам

пу.

Ове године ]е тематика скупа

била подел>ена на три дела: први

се односио на дело Сретена Ву-

косавл>евиЬа и социолошку про

блематику села посматрану из са-

временог угла; други на сеоску

општину кроз векове, а треЬи на

милешевски кра] у ширем смислу.

У првом делу су дати исцрпни

и аналитички прикази совдцалис-

тичког преображала села (Ни]аз

МусабеговиЬ, др Д. МарковиЬ и

други), док су у другом делу за-

пажени радови професора Симе

НирковиЬа „Сеоска општина код

Срба у Средњем веку" и професо

ра Петра ВлаховиЬа „Село као

за]едница у ]угозападно] Срби]и".
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л>у шездесетих и седамдесетих го

дина XIX века биле су предмет

исцрпног излаган>а Миомира Да-

шиЬа, док су у осталим рефера-

тима у овом делу обраЬена разли-

чита питан>а посредно везана за

милешевски кра], као што су не-

ке карактеристике народне музич-

ке традищце у прщепол>ско] оп-

штини (Радмила ПетровиЬ), до-

принос милешевског кра)'а у на-

родно-ослободилачком рату (Мир-

ко КуковиЬ, Бошко ШкрбовиЬ)

птд.

Општи утисак и са овог сим

позиума посвепеног на]шире

схваЬсним питањима села и исто-

ри]е, културе и уметности миле

шевског кра]а ]е да ова] скуп све

више прераста сво]е првобитне

оквире, ]ер се и интерес за об

ласт друштвеног живота ко]а ]е

његов предмет, научна методоло

ги]а и истраживачка техника у

испитиван>у села и сродних дис

циплина све више шире како те-

матски, тако и методолошки и

географски. На та] начин, збирке

реферата и саопштеню ко]е се

сваке године издаду у Прщеголгьу

поста]у све више савремени из-

вор материала за истраживача

села уопште.

Бурица Крстик

ИЗВ-ГЕШТА*

О РАДУ ЦЕНТРА ЗА БАЛКАНОЛОШКА ИСПИТИВАН>А АКАДЕМШЕ

НАУКА И УМ1ЕТН0СТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 1977. ГОДИНИ

Центар за балканолошка испи-

тиван>а ]е у 1977. години органи

зовао сво] рад у оквиру постав-

л>еног плана за ту годину и дуто

рочног програма до 1980. године.

У том смислу извршени су сли]е-

деЬи основни задаци:

1. Текстови за прве три свеске

„Праисторще ]угославенских зе-

мал>а" су коначно готови и веЬ се

ради на лекторисању текстова и

довршаван>у пратепег илустратив-

ног материкала (перед направл>е-

них 1800 цртежа потребно ]е из-

радити ]ош око 300). Претпостав-

л>а се да пе прве двще свеске бити

готове за штампу кра]ем марта

1978. године, а трепа свеска пе в]е-

роватно бити готова до м]есеца

]ула 1978. године. Одржана су пр-

ва два састанка са ауторима чет-

врте свеске (бронзано доба), на

ко]има ]е дефинитивно утврЬена

методологи]а рада и читав систем

излагања матери] е.

2. У вези са обрадом илирске

проблематике, ко]а представлю ос

новни правац рада Центра, извр

шени су сли]едеЬи послови:

а) ОбраЬено ]е прво подруч^е

гласиначких утврЬених насел>а

(с]еверозападни дно). Извршено

}е рекогносциран>е, скицирање и

фотографско сниман>е 15 градина.

Сондажна ископаван>а обавл>ена

су на три локалитета: Поховац,

Буковик и БерковиЬи.

б) Започет ]е рад на обради

градинских насел>а на Гламочком

пол>у (прва и друга фаза). Реко-

гносциран ]е с]еверозападни дио

пол>а, а довршена ]е обрада првих

8 градина, без сондажних истра-

живан>а. Показало се да ]е ово

подруч]е изванредно богато ова-

квим локалитетима, па пе посао

бити наставл>ен у 1978. години.

в) Завршено ]е истраживан>е

градина у Лици (Крбавско, Гацко

и Личко пол>е). Поред скициран>а

и фотографиран>а начшьени су

геодетски снимци од 8 градина, а

извршена су сондажна истражи-

ван>а на 5 локалитета.

г) У вези сарадн>е са другим

републикама обашьено ]е систе-

матско рекогносцирање Вран>ске

котлине (са дви^е сондаже), а за

почет ]е рад на овим проблемима

у Македони]и и Црно] Гори.

3. Картотека затворених гроб-

них налаза надопун>ена ]е са око

180 гробних Ц)едина из западне

Србще, са око 1000 цртежа, чиме

]е углавном завршена обрада те-

риторще Срби^е.

4. Од осталих задатака изврше

но ]е сгьедепе:

— Прикуплена ]е антрополош-

ка граЬа из праистори)ског доба

са подручда Македонще, Косова и

тужне Орбике, а д)елимично и из

Возводине и Словенце. МеЬу оста

лим прикушьен ]е и матерщал са
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