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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



220 Balcánica XII

пол>е, Либ и Мандина градина у Ду-

ва&ском полу.

б) На гласиначком подруч)У обращен

je други круг градина (централно под-

py4je). Извршено je рекогносцираае,

скицираше и фотографско снимание 12

градина. Сондажна ископаван>а су

обавлена на 3 локалитета : А.човиНа гра

дина, МаргетиЬи и Хрелин град.

ц) Центар je наставио сарадшу са

стручн>ацима и институщцама Koje се

баве обрадом ових насела на noflpyqjy

Cpönje, а водио je преговоре да се ова

активност започне и у републикама

Македонией и UpHoj Гори.

д) Обавл>ена су допунска истражи-

ван>а на терену у вези са обрадом прве

свеске из cepnje Илирска насела у

JytocMsuju, Koja се односи на jалодеко

подруч)е. Тиме je довршено теренско

испитиван>е I и II степена на овом под

ругу, а припремл>ен je и текст за прву

свеску илирских утвр^ених насела.

3. У оквиру рада на картотеци Гро-

бови йрасшанотика уеверозайаднп Бал

кона обращено je 50 нових гробних

щелина из околине Чачка и Крагуjeeua

и технички обращено 180 гробова, чн\к

je материал прошле године доспио у

депо картотеке.

4. У области физичке и палеоантро

пологи) е, завршена je обрада среди.о-

ejeKOBHe антрополошке сериje са нала-

зишта Рашка гора — Стекци код

Мостара, затим je прикуплена rpat)a и

изранена документащф о односу 1)ер-

дапске антрополошке сериje према

мезолитском супстрату среднее и источ-

не Европе; завршена je и обрада антро-

полошких налаза свих праисториjских

епоха у JyrocaaBHjH и с тим у вези

припремл>ена су прва два поглавла

рукописа Сшапе и проблемы йалеоан-

шройолошких исшраживан>а у 1уюсла-

euju. Осим тога, сакушьена je антропо-

лошка rpatia са двще средн>ов)ековне

некрополе код Косовске Митровице,

као и са налазишта Угл>евик код Eje-

лине. Сарадник Центра je учествовао

и на ископававьима хеленистичке не

крополе града Абдере у Tp4Koj.

5. Наставлена су истраживан>а рим

ских и предримских комуникащца у

Босни и Херцеговини, а у вези с тим

обавл>ено je испитиван>е трасе римске

цесте на услону Борачко je3epo—Кула—

—Липета, затим цесте CapajeecKo поле

—Ромашца, а наставлено je и испити-

ван>е римске цесте долином Саве Sis-

cia—Sirmnium) са н>еккм приклучним

путевима из правда БихаКа, Тузле и

Зворника.

6. У вези са заюьучцима CaejeTO-

ван>а о стан>у истраживан>а античког

доба у Hainoj земл>и, Центар je покренуо

инищцативу за осниван>е )'угославенске

школе за античке студне у Риму. С

тим у вези добивена je подршка Meljy-

републичког координационог одбора за

културну и npocBjeray сарадтьу са

иностранством, а извршене су и неке

предрадше за формалну npnjaey код

итали)анских власти.

7. У области етнолоп^е обавлени су

слщедеЬи послови:

а) У вези са темом Традиционални

елеменши у ceocKoj йородици исшочне

и дела }ужне CpSuje обавл>ена су допун

ска испитивака у неким селима у eje-

BepoHCT04Hoj Србщи и западном Помо-

равл>у, тако да се сада ради на система

тизации и презентации rpatje, Kojy je

сарадник Центра прикушьао веЬ не-

колико година.

б) За Темашску ешнолошку библио-

îpa<j)ujy Зухославизе прикуплено je нових

920 библиографских j единица, па he се

ускоро приКи конечно) редакции би-

блиoгpaфиje.

8) а) У 1978. je наставлено прикуп-

л>ан>е података о романским )'езичким

елементима. Обавлена су теренска

испитиваша у селима Ливаньског полаа

а скуплени матерщал je пренесен ну

картице и припремлен за систематск,

обраду.

б) Наставлено je изучаваше )езич-

ког комплекса )угославенских Рома са

подруга Босне и Херцегов1ше и Cpönje.

Прикуплена гра^а биНе об)авливана у

Годишпаку Центра.

9. У вези са npojeKTOM Toüohumujo

npuïopja, с odpeifueatbeM йредслааенског

и славенског ]ешчко% сло)а, извршено je

прикутьан>е материала на нових 16

пунктова.

10. а) Центар je припремио састанак

Италщанско^угославенског комитета за

проучаваше праистори.)е и протоисто-

ри)е 1адрана, ко)'и je био заказан за

октобар 1978. године. Ме^утим, итали-

jaHCKH стручн>аци су одгодили eeoje

учешКе.

б) Сарадници Центра су учествовали

са рсфератима на симпозиуму Богумили

на Балкону ко)Н je одржан у Скошьу у

Majy о. г.
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ц) Представници Центра су учество-

вали у раду националних и ме!)ународ-

них балканолошких aconHjaimja, посеб-

но Ме1>уакадемщског одбора за проу-

чаваше Балкана, Националног комитета

за балканологи)у, Ме^ународне acoquja-

щце за студоце (угоисточне Европе-

д) Центар je учествовао и у припре-

ми научног скупа О механизму йроцеса

неолишизацще у одре^еним duje/ювима

Евройе (Краков 1979) у сарадши са

археолошком комислцом Пол>ске ака

демике наука.

11. а) У Majy 1948. одржано je ре-

девно годишше сав)етован>е чланова

Центра на KojeM су разматрани H3Beurraj

о раду у протекло) години и текуhа

питала.

б) Одржан je и састанак компоте за

организацииу симпозща о духовно} кул-

тури Илира, па je одреЬен територи)ални

и хронолошки оквир симпозща.

12. Центар je предао у штампу ре-

довни 6poj Годишн>ака, монографи)у

Ш. КулишиКа Сшара словенски релища

у cejeiû/ry Hoeujux исшраживмъа и

Supplementa Bibliographiae Illyricae А.

Стаичевипа.

1979.

У 1979. години Центар je обавио

сшцедеЬе послове:

1. Прве три свеске Tlpaucüiopuje

)'у1ославенских земала изашле су из

штампе новембра месеца. Радило се и

на IV тому — бронзано доба, Kojn he

бита спреман за штампу у 1980.

2. У вези са обрадом илирских гра-

динских насел>а обав.ъени су сли)едеКи

послови:

а) Теренски рад на територи)и илир-

ског племена Делмата — у Гламочком

noiby. Прикупл>ена je документаци)а и

инвентарисан добар дио покретног

материала, сакупл>ен приликом сон-

дажних радова.

б) На Гласинцу, je обавл,ена терен-

ска обрада I и II ступаа у jyxaioM ди-

jejiy. Извршено je рекогносциран>е 10

градина и сондажно испитиванъе на 4

градине (Или)ак, Лозник, Крамер село,

Врлазще).

ц) Завршен je текст монографи)е

илирских утвр^ених населл на под-

РУЧ)У 1апода. И ова he свеска у!ш у

штампу 1980.

3. Завршен je npojeKT Сшан>е и

Проблемы йалеоаншройолошких исшражи-

вшъа у JyiocAaeuju. Тако1)е je обавл>ена

теренска обрада антрополошких налаза

из Виминациума и Винче.

4. Наставлено je прикушъан>е мате

риала за картотеку затворених гробних

налаза са илирске територще у Jyro-

слави^и. Обращена су 52 гробна налаза

из некропола у околини Прилепа са око

300 цртежа и oflroeapajyhoM текстуал-

ном обрадом.

5. Наставл>ено je проучаванъе рим

ских комуникаци;а и насела у источ-

Hoj Босни, као и истраживан>е римске

цесте Siscia—Sirmium кроз Посавину.

6. У области етнолошких испитива-

н>а обавл>ени су стчедеЬи послови:

а) Завршен je рад на теми Традиццо-

нални елеменшиу сеоско] йородици исшоч-

не и дела ]ужне CpSuje и припремлен

чланак за Годшшъак 1979. Традиционал-

ни елеменши друшшвене организащу'е у

североисшочно] и делу ценшралне CpSuje.

б) За Етнолошку библиографи;у Jy-

гослави)е прикупл>ено je 1000 нових

j единица, тако да he у Hflyhoj години

материал бити припремлен за штампу.

7. а) Наставл>ено je прикупл>ан»е ма

териала о романским )езичким елемен-

тима у херцеговачким презименима.

б) Из оквира проучаван>а je3HKa

Рома припремл>ен je рад за Годишн>ак

Зайажан>а о ромским гласовима.

8. Стручньаци Центра су учество-

вали са рефератима и корефератима :

а) на IV конгресу балканолога AIE-

SEE (август 1979, Анкара);

б) на научном скупу о процесу нео-

литизащце у неким дщ'еловима Европе

(Maj 1979, Краков);

ц) на симпозиуму у Дубровнику

Трансформаций евройске кулшуре од

IV до II миленща сшаре ере, симпози-

)УМУ У Новом Саду Гвоздено доба Boj-

водине, као и на oHOMacnwKoj конферен

ции у Дубровнику.

9. Центар je учествовао у раду На

ционалног комитета за балканологя)у,

Ме1)уакадемщског одбора за проуча-

ван>е Балкана, 1угославенско-итали;ан-

ског комитета за проучававье праисто-

puje и npoTOHCTopnje 1адрана, а сара^и-

вао je са Балканолошким институтом у

Београду, Археолошком комиоцом По-

л>ске академике наука из Кракова,

Центром за проучаван>е jyroHCT04He
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Европе у Атени, као и са низом других

институци)а у земли и иностранству.

10. Центар je у 1979. предао у штам

пу Годшшьак са 8 научних радова и

два прилога, а штампано je и Д)ело IIL

КулишиКа Стара словенска pemiuja у

сцешлу Hoeujux исшраживаььа као и

Supplementa Bibliograptdae Illyricae А.

СтипчсвиЬа.

11. Одржано je редовно годиипъе

сав)етован>е на KojeM су размотрени

извешта)И о раду у 1978. и 1979, при-

преме за симпозщ о духовно) култури

Илира, )угословенска школа у Риму

Балканолошки конгрес у Анкари, план

рада за 1980. и припрема плана рада за

1981—1985. Одржан je и састанак коми-

CKje за припрему симпозща о духовно)

култури Илира, планиран за 1982.

1980.

У 1980. Центар je обавио слщ'едеЬе

послове:

1. Завршени су текстови за IV све-

ску Праисторще (угославенских земала

— бронзано доба и изра^ени цртежи

за око 100 табли тако да je план сасвим

остварен.

2. У оквиру истраживагьа утвр1)ених

градинских насел>а, обавлени су сли-

jeflehn задаци:

а) Рекогносцирано je 10 градина на

гласиначком подругу, од Kojiix су на

четири градине извршена сондажна ис-

копавала, (Клисура у КадшЧа брду,

Градац изнад Подградца код Думан>иКа,

Велики градац у Кусачама и градина

на BjeTpeHHKy код Кошутице), тако да

су завршене прве двще фазе истражи-

ван>а, а одре!)ени су локалитети за III

фазу.

б) За монографи)'у о Делматима за-

вршена je обрада Дуван>ског полл и

Бушког блата.

в) Наставлена je сарадн>а са инсти-

туци)ама у CP Срби)И и CP UpHoj Гори

у вези са истраживакем градина у тим

републикама.

3. Наставл>ена je обрада материала

за картотеку затворених гробних нала-

за. Прикушьени су подаци за нових

140 гробних ц)елина из некрополе у

Македонии и на Гласинцу.

4. Обавл>ено je пробно истраживаае

)угозападног сегмента тумула Доканова

главица на Купрешком полу. Изгледа

да се ради о тумулу са почетка раног

бронзаног доба KojH припада досад не-

познатом типу на западном Балкану.

5. Обавл>ена je антрополошка обрада

cpeflH>eBjeKOBHor материала из Угле-

вика, материала са некрополе у Винчи,

из Вимннациума, из дви)е некрополе

са Косова и ранославенске некрополе

у Охриду (преко 2000 скелета). Антро-

полошки je изучавано и живо станов-

ништво у области Подвележ)а.

6. У вези са радом на теми Римске

и йредримске комуникащуе и насела у

БиХ обавлено je допунско археолошко

истраживан>е римских насела и кому-

никащф у noflpy4jy Босанске Посавине

и CeMÓepnje. За Годинпъак 1980. при-

премл>ен je рад Прилег йроучава/ъу ан

тичных насела и комунихацща у исшоч-

Hoj Босни.

7. На noflpy4jy етнолошких истражи

живан>а обавлени су crajeflehn пос-

лови:

а) За тематску етнолошку библио

граф^у JyrocnaBuje исписано je око

1500 библиографских j единица, a rpafya

се односи на територ^у CiioBeHHje,

Црне Горе и Македош^е. Тиме гу обав-

л>ени завршни радови на OBoj библио

графии.

б) Из оквира теме Традиционални

елеменши у ceocKoj йородици исшочне и

дела ]ужне Cpôuje припрешься je рад

за Годшшьак 1980. Традиционални еле

менши у женидбеним обича]има у севе-

роисшочно] и делу ценшралне Cpôuje.

8. У оквиру теме о романским je-

зичким елементима систематизована je

прикуплена rpalja. Припремлен je и

прилог за Годшшьак 1981.

9. У оквиру сарадае Центра и Ар-

хеолошке комиаце Полске академ^е

наука — oдjeл у Кракову, реалкзовани

су c-injc;;chu за)еднички послови:

а) 1едан стручнлк из Кракова уче-

ствовао je у рекогносцираау градина

на Гласинцу.

б) Центар je припремио научни скуп

Прелаз неолита у бронзано доба ко)и he

се одржати септембра 1981. у Capajeey.

УпуКени су поз» ю стручзьацима из Jyro

гославще, Полске, Румушце, Бугарске,

ЧССР, СССР, Ма^арске и Француске.

ц) У децембру je у Capajeey са пред-

cjeflHHKOM Археолошке комиси)е из Кра

кова, др JaHOM Махником продужен
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уговор о сарадпьи за период 1981—1985.

Конкретно су наведени сви видови са-

радоье — научив скупови, размена

стручаака и публикацща и сл.

10. У )уну je одржан Траколошки

конгрес у Бечу, на ко)ем je са рефератом

учествовао директор Центра: у октобру

je одржан конгрес археолога Jyrocjia-

вще, на KojeM je тако^е учествовао дире

ктор Центра и jeдан стручни сарадник.

11. Центар je омогуЬио др Мариан

Вензел из Лондона при ушъанэе rpal)e

за синтезу Порщекло, разво] и значена

йласшичне улуешносши на сшеНцима. (Об-

jaeuhe je „Веселии Маслеша" у еднци)и

Културно наслеге у Б и X.)

12. У Majy je одржан редовни годи-

ппьи састанак чланова Центра, на KojeM

je разматран KSBjenrraj о раду 1979. до

несен нови петогодиппьи план рад

(1981—1985), и

13. Центар je у 1980. предао у штам

пу сли)едеИе публикацще: Годишгъак

XIX/17 за 1980. и д)ела А. СтипчевиКа

Примзи систематизацией елеменаша ре-

лшиозног символизма у Илира и Ж. Ми-

киКа Сшанл и йроблеми йраисшорщске

OHütpoüoAoiuje у JyïocAasuju.

14. Центар je у 1980. наставио са

учвршКивааем веза и сарадн>е са од-

roBapajyhHM институщцама у земли и

иностранству.

Едина A.iupejcoeuH

Исйравка

У прошлом 6pojy овог часописа (Balcánica XI) погрешно je одштампана напо-

мена (стр. 63) о реферату Ъенане Бутуровик. Реферат je, найме, саопштен на Десетом

ме^ународном конгресу антрополога и етнолога (ВЬуделхи, 10— 21. 1978).
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