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Svetlana SlapSak, REVUE INTERNATIONAL DES ETUDES BALKANIQUES

Научни састанак слависта у Вукове дане 1979, кн.. IX, Београд 1980, 211—216.

Светлана Слапшак je оживела инте-

ресоваке за часопис ко>и je измену

два рата штампан у Београду на свет

ским (езицима. Оснивачи часописа, Ми

лан Будимир и Петар Скок, износили

су у програмским чланцима концеп-

ци)у листа и С. Слапшак je, на основу

к,их, као и на основу радова осталих ау-

тора, указала на HajeaHODije методолош-

ке поставке. Прва поставка je „синтети-

чки културолошки приступ" — про-

блеми Mopajy да се осветле у целокуп-

ном балканском простору. За другу

поставку — „континуитет односно

дисконтинуитет културе", наевшие се

залагао Будимир. Уредници су усво

или ,,теори)у полигенезе" и истицали

3Ha4aj лингвистике у тумачеау юьижев

ности и културе. Послешьа поставка je

„симбиоза балканских култура као

основа балканоцентричке утотце".

Скок и Будимир су веровали да су мо-

гу1ши}будуйи скокови „у духовно) кул-

тури Балкана, на основу симбиотич-

ких квалитета дал>е и ближе прош-

лости".

ЪорНе С. КосшиН

Драгослава Перишин, АУГСБУРШКЕ „ОПШТЕ НОВИНЕ" И 1УГОСЛОВЕНСКА

КУЛТУРА, Научни састанак слависта у Вукове дане 1978, кн>. VIII, св. 2

Београд 1980, 127 — 143.

У кратком уводу Драгослава Пери-

шик je истакла знача) „Огшггих новина"

за jyrocnoBeHCKy културу; дат je истори-

jaT листа и скренута пажн>а на неке ау-

торе Koju су сара1)ивали у н»ему: Ада-

мовип, Андриц, Берлин, Давидович,

ИвановиК, Лукший, Миловук, Ненадо-

BHh, Острожински, Вук итд. За нас je

важно што су из „Огшггих новина"

преузимане вести за „доману jaBHocr",

а лист je „нарочито cbo¡hm посебним

Додацима и Ванредним додацима изве-

штавао о ситуащци на Балкану, пропа-

inpajylm ослобо^ен,е Срба и осталих

}ужнословенских народа залажуни се

за НзИхову културну афирмащцу у

свету". Ауторка се задржала и на путо-

писима KojH су штампани у „Опшгам

новинама", путописним прилозима о

UpHoj Гори, пловидби Дунавом, Бео

граду, о Босни и Херцеговини, Слове

нии. У наставку рада Драгослава Пери-

шип je oöjaBHJia и библиографщу ва-

жнщих чланака о jужнословенским

кра]'евима koj'h су штампани у листу од

1798. до 1864. године. Библиографским

подацима обухваЬени су: наслови чла

нака, öpojeBH, дани и датуми, стране,

а имена аутора дата су „према забелеш-

кама на редакцн)ском примерку листа".

Библиографща je драгоцен приручник

за даля истраживан>а немачко-српских

културних веза и )едан од модела како

треба наставити са сличним истражива-

1ыша, jep jam увек не знамо какве се

све драгоцености крщу по новинама

штампаним у XIX веку по европским

центрима.

ЪорЬе С. КосшиН

Jobhhc Тарнанидис, К1БИЖЕВНИ САДРЖА1 ПРВИХ ГРЧКИХ И СРПСКИХ

НОВИНА БРАЪЕ МАРКИДЕС ПУЛ>У (БЕЧ 1791—1792. год.), Научни састанак

слависта у Вукове дане 1978, юь. VIII, св. 2, Београд 1980, 185 — 193.

Грчки научник укратко je изложио

„кшижевни ofljeK" у листовима „Сер-

пски)а новини" и „Ёфемерис". Анали-

3Hpajyhu уводне чланке, JoaHHC Тар

нанидис истиче да су обе редакцэде

поставиле себи цил> „просвененост

и помоК народу ка добробити и напрет-

ку". Вепи део текстова Koje аутор по-

мшье саставл>ен je са „правим юъи-

жевним расположением и юьижевном

лепотом". У првим 6pojeBHMa оба листа

истицу се текстови „романског и але-

горичног карактера", a Kacimje и чисто

„гаьижевна и морално-педагошка де
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ла". Од важни)их радова поменимо

биографи;у Суворова, разговор Потем

кина са Хароном, биографщу цара

Леополда, песму Димитрщу Атанааце-

виЬу и многа об)авл>ени)а на юьиге.

На основу ових текстова Тарнанидис

закл>учу)е да су се уредници трудили

да изда)у прилоге литерарног садржа)а,

а разлог што их нема више je у прилаго-

^аван>у издавача „захтевима шире чи-

талачке публике".

Ъор/je С. Kocuiuh

Jobbh КруниК: НОВИ ПАЗАР — О yPBAHOJ СТРУКТУРЫ И АРХИТЕКТУРИ

CTАРЕ КУЪЕ, Зборник радова Етнографског института САНУ, кн>. 9

Београд 1979, 273 — 320.

Оваквих радова код нас нема много,

а ни много таквих типичних градова

као што je Нови Пазар. То je jeдан од

ретких градова Срби-je — поред Приз

рена, Пеня, Ъаковице — Kojn je у

прошлости добио CBojy урбану физио-

HOMHjy и KojK je ту физиономщу добро

очувао. Због тога архитекта ]овт

КруниК добро урадио што се позабавио

проучавашем урбане структуре и архи

тектуре поменутог града.

Аутор с разлогом истиче да je сасвим

сигурно да се ди.аппьа урбана струк

тура и архитектура Новог Пазара не

може довести у везу са старим градом

Расом. Као што je познато, Рас je предак

града Трговишта, а поменуто Трговиш-

те je српски средн>евековни оригинал

потошег турског Пазара, KacHiije и об-

новлзеног — дакле Новог Пазара.

Физиономи)у Новог Пазара чине

н>егов специфичан склоп, CMeurraj, од-

нос и облик н>егових куКа. Сви типови

куЬа су изнутра опремл>ени ypet)ajnMa

типизираног ентерщера: амамима, дола-

пима, каминима, миндерлуцима. Ипак,

у crapoj архитектури Новог Пазара има

и сопствених одлика у односу на куИе

других градова сличног карактера.

Нови Пазар има веома много изрази-

тих старих станбених зграда коje HMajy

велику архитектонску или културно-

-истори)ску вредност. Стога аутор пре-

длаже да се изврши заштита тих зграда

како би могле и дал,е да служе ceojoj

намени, итд.

Укратко, обимним радом J. КруниЬа,

KojH je снабдевен одличним илустраци-

jaMa, нема сумае, наша научна литера

тура обогапена je веома корисним ис-

траживанлма посвеЬеним познаванъу

типичних балканских градова какав je

и Нови Пазар. Истичемо и то да се рад

чита лако.

Joeau Ф. Трифуноски

H3BEIUTAJ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА БАЛКАНОЛОШКА ИСПИТИВАНэА У

CAPAJEBy

1978.

Центар je у 1978. обавио апуедепе

послове :

1. Прве три свеске Праисшорще

угословенских земала су предате у

штампу.

Почело je систематско прикушьа&е

података за четврту свеску Праисшорще

(бронзано доба). Сарадници су обавили

студоуско путован>е у центре у коjима

се налази брончанодобни матери: ал,

ради проучаван>а и одабира материала

за илустраци)е.

2. У вези са обрадом илирских ут-

вр^ених насел>а извршени су сли)еде-

hîi послови:

а) Наставл.ен je рад на испитиван>у

градинских насел>а на Гламочком по-

л>у. Рекогносцирано je, скицирано и

фотографисано 20 градина. Сондирана

су и геодетски снимгьена 3 локалите^а:

Рел>ина градина Раичке и Исаковци.

Обавдене су, тако^е, оондаже на гра-

динама Грковци и Вашаровине у Ли-

вашском польу и на градинама Вучи

http://www.balkaninstitut.com


	Balcanica XII Korica
	Balcanica XII (1981)
	Front Cover
	Nikola Tañé, Eneolithische Kulturen Ostserbiens und deren Verhältnis zu den Fund- 
	Драюлуб ДращловиН, JepenraKe цркве „Dalmatiae" и „Sclavoniae" 
	Annie Nivet, La Republique de Raguse et l'Occident lointain au XVo siècle 
	Динко Давидов, Срби y Коморану y XVI и XVII веку 
	Muodpai CUtojameuh, Легендарни и поетско-исторщски лик жене-ратника 
	Dragoslav Antonijevié, A Contribution to the Study of Cults and Symbols of Balkan 
	Durica Krstié, Symbols in Customary Law 
	Пешар МилосавлевиН, Руски йушешесшвеници у Срби;и у прво) половшш XIX 
	Andrej Mitrovié, Die wirtschaftlich-politische Auffasung von Südosteuropa 
	Saviâ, Ariton Vraciu, Limba Daco-Genitor, Timisoara 1980 
	Димишрще СшефановиН, Проучавания върху Супрасълския сборник, Старо- 
	Пешар МилосавлевиН, Основные проблемы Балканистики в СССР, Балканские 
	JoeoHKa ЪорНевиН, I 0 Kaxgidij, Ol àç%<ûoi "EM r¡veg arty veoeXtevixf) Xaaet¡ 
	JoeaH Ф Трифуноски, Душан БандиК, Табу у традиционално) култури Срба 
	Dorde S Kostié, Svetlana Slapäak, Revue International des Etudes Balkaniques, 
	Посебна издака Балканолошког института САНУ 




