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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
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