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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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познатих локалитета из оквира

протонеолитске и неолитске Ьер-

дапске серще. У щелкни обраще

но ]е 20 археолошких локалитета

ко]и су дали антрополошки мате

рикал.

— У архив Центра предати су

сви картони са подацима истра-

живан>а „Традиционалних елеме-

ната у сеоско] породици источне

и дацела }ужне Србще". Начивъе-

на ]е методолошка основа за иэ-

два]ан>е палеобалканских елемена-

та и у том смислу.

— У обради римских и илир

ских комуникащца у БиХ извр-

шено ]е детал>но истраживан>е

путних праваца од Босанске Гра-

дишке до Жупан>е, при чему ]е

нарочита пажн>а била посвепена

убициран>у веома знача]не стани

це Ас! Вазап1е код Жупање. Ова

истраживан>а Ье доприни^ети да

се ]аснще одреди ова^ римски

правац ко]и ]е до сада био готово

сасвим неистражен.

— У 1977. години су наставл>>ени

послови на дал>ем прикушьан>у

граЬе за „Топоними)у Пригор]а .

На основу до сада прикушьене

граЬе приБи йе се ускоро раздва-

]ању предславенског и славенског

]езичког сло]а.

— У погледу прикушьања пода-

така за серщу Шугасшп туИю1о§1-

сит рекогносциран ]е терен од

Карловца до Велике Кладуше, Л>у-

бще и Прщедора. Том приликом

сакушьени су географски подаци

за одреЬене интерпретаци]е из ан-

тичке митолошке оставштине.

— Наставл>ен ]е рад на компле-

тиран>у „Тематске етнолопгке би-

блиографще тугослави]е" и у том

оквиру }е прикушьена сва библио-

графска граЬа ко^а се тиче Сло

венце и Македонще.

— Организовано ]е Сав]етова-

н>е о стан>у истраживала антич-

ког доба у тугославщ'и. На овом

Сав]етован>у су поднесена 4 рефе

рата, а учествовала су 22 струч-

н>ака из свих република и покра

сила осим СР Словенце. У рефе-

ратима $е изнесено стање досада-

шн>их истраживан>а и указано на

битне проблеме и недостатке у

щеловитщ'ем сагледаван>у полити-

чких, економских и културних

прилика у напю) земл>и у античко

доба. Два реферата су се односи-

ла на источни а два на западни

дно тугославще. На основу тог

Сав]етован>а донесени су корисни

заюьучци за рад у Центру и у од-

говара^упим институщц'ама у дру

гим републикама. Посебно }е на-

глашено да меЬу спевдцалним про-

блемима кода данас сгеуе пред

истраживачима античког доба у

први план долазе: питан>е романи-

защце аутохтоног становништва,

питан>е тзв. протоантике (грчке

колонизаци]е), проблеми економ-

ског живота у налю) земл>и то

ком античког доба, посебно сто-

чарство и неке друге гране при-

вреде, облици градског живота и

административног уреЬен>а, те пи

тан>е компаративне лингвистике у

балканским зем.ъама, ко]а ]е код

нас недовол>но разви]ена. Ови за

юьучци су доставл>ени свим одго-

вара^уйим институци]ама и веБ. су

предузете прве м]ере у н>ихово]

реализацщи.

— У времену од 22. до 23. IX

1977. године одржан ]е научни

скуп (округли сто) са темом „Ме-

ханизам процеса неолитизащце у

одреЬеним дщеловима Европе' .

На овом скупу учествовала су 32

учесника из Уугославще, Поллке

и Француске, а поднесено ]е 13 ре

ферата (на француском, енглеском

и н>емачком ]езику). Округли сто

са овом темом организован ]е у

оквиру сарадиье измеЬу Академи|е

наука и ум]етности Босне и Хер-

цеговине и Поллке академи^е на

ука — Од]ел у Кракову. Основни

цшь скупа ]е био да се обухвате

сви аспекти прелаза из ловачко-

сакушьачког у с]еделачки стада]

живота у неким дцеловима меди-

теранске зоне и у ]едно] удал>е

но] репуи ко]у представл>а Мала

Шмьска. При томе су узете у об-

зир све досадаппье тезе ко]е су

се махом ослалале на одреЬене

миграционе теори]е. На скупу ]е,

меЬутим, дошла до ]ачег изража]а

и теза о аутохтоном преласку из

]едног у други стади]. У том по

гледу прилично су се разликовале

тезе ]угославенских и француских

стручн>ака, с ]едне и пол>ских

стручн>ака, с друге стране. У току

дискуаце дошло ]е до приближа-

ван>а у изв]есним ставовима из че-

га су резултирали веома корисни

заюьучци. Због читавог низа ]ош
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недовагьно раз]а1шьених питан>а

одлучено ]е да се други дио овог

скупа организуре у Кракову 1979.

године, а утврЬена ^е и тематика

основних реферата кози треба да

буду база за дал>н>у дискусщу.

На основу резултата овог на-

учног скупа утврЬени су и неки

облици конкретне сарадн>е измеЬу

пол>ских и ]угословенских струч-

њака, као што ]е нпр. обрада ли-

тичког материала из Ьердапских

налазишта и за^едничко испити-

ван>е ту)единих микрорегиона у

Пол>ско] и тугославщи.

— Представници Центра су вр-

ло активно учествовали у раду

Националног комитета за балкано-

лопцу, МеЬународне асощцащце

за студи]у дгоисточне Европе,

МеЬуакадемщског ^угославенско-

-талщанског комитета за изучава-

н>е тадрана и других одговара^у-

Ьих асоци]ащца.

— Центар }е дао сво] прилог

и прослави К.от1зсЬ-йе1гпагизсЬе

Когшгияякт у Франкфурту, ко]а

представлю ]едну од на^познати-

]их научних институщца у Европи

за изучаван>е нраисторщеког и

античког доба. Приликом ове про

славе директор Центра поднио ]е

и главни реферат за балканско-

-медитеранску област, под насло-

вом „Културне везе с]еверюзапад-

ног Балкана са околним подручзи-

ма и эешьама у оквиру млаЬег ка-

меног доба".

5 Одржан 1е редовни годишн>и

скуп чланова Центра на ко]ем су

донесени заюьучци о раду ове ор-

ганизащце у 1977. и 1978. години.

При томе ]е посебна пажња по-

свепена одржаван>у научних ску-

пова, меЬународним везама Цен

тра и покретан>у одреЬених ини

циатива за систематско изучава-

ње неких проблема из области

античких студоца.

6. Центар ]е у 1977. години при-

премио и предао за штампу Го-

дишн>ак XVI за 1977. годину, у

ко]ем су об^авллни и реферати са

научног скупа о процесу неолити-

защце. У исто врщеме припреман

^е материал за сл>едепи бро^ Го-

диппьака.

http://www.balcanica.rs


	Front Cover
	Никола ТасиН, Територщално, културно и хронолошко разграничен>
е 
	Срболуб Живановик, Апсолутна старост скелетних остатака Крома- 
	Уо)Ыа\> М 81Ш1с, Оп Спегшса1 согпрозШоп оГ Котап соррег, Ьгопге 
	Димитров Стефановик, Неки аспекти испитиван>а словенских пара- 
	Драголуб Драго]ловик, Дуализам среднювековних ]еретика 
	Драгослав Антонщевик, Византщске брумалще и савремене маски- 
	Верена Хан, Трговина дубровачким стаклом у ]ужно] Италики 
	Миодраг Сто}ановиН, Грчке народне песме у српском преводу 
	1ован Ф Трифуноски, Сточарство на планини табланици 
	Талиб Шлмво, Бамил-паша у Босни и Херцеговини у 1853 години 
	Душан Лукач, Дилеме Сгсуадиновипеве сгомьне политике у време 
	Олга Зиро]евик, Дивна Бурип-Замоло, Београд као орщентална ва- 
	Душан Лукач, В К Волков, Мынхенский сговор и балканские стра- 
	Димитрще Е СтефановиН, Е В1апоуа, Ые]з1аг$1 51аго&1оуёпзкё Ьо- 
	Глигор Попи, Енциклопедща румунске историографще — Епсю1о- 

