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ХРОНИКА БАЛКАНОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ ЗА 1986. ГОДИНУ

8. \ануар

Радна згуелница донела одлуку да Балканолошки институт

САНУ предложи Председништву СР Срби^е да се академику Васи

Чубриловипу, дугогодишн>ем директору Института, додели одлико-

ван>е за животно дело поводом деведесетогодишн>ице роЬен»а.

26—29. ]ануар

У Митрополитском архиву у Сремским Карловцима и Рукописном

одел>ен>у Матице српске у Новом Саду, боравио мр Мирослав

Вукелип, ко^ зе сакупл>ао и снимао документа на грчком ]езику

гауа се тамо чувашу.

31. \ануар — 7. фебруар

О трошку Балканолошког института САНУ боравио ]е у Сара]еву

доцент Ар Ногат На5е151е1пег из Аустриуе. Др На5е151етег }е у Ар

хиву БиХ прегледао архивску граЬу о разводу школства у Босни

и Херцеговини током XIX века.

5. фебруар

Библиотека Балканолошког института САНУ добила ^е на поклон

од Дома сов.)етске културе кн>нге меЬу ко.)има и непотпуно прво

издан>е Велике сов]етске енциклопеди)е.

12. фебруар

Институт ]е формирао Комиои)у за прославу двестагодишн»ице

роЬела Вука Стефановипа КарациЬа. Задатак Комисяце ^е да на

чини программ делованл Института у ]убиларно^ години Вука.

17. фебруар

На Филозофском факултету у Новом Саду БорЬе КостиН ]е

одбранио доктороку дисертащцу под насловом „Шафарик и 1ьегова

српска кн>ижевиост". Одбрани ]е присуствовало више чланова

Института.

17—22. фебруар

Академик Радован Самарцип ^е учествовао на меЬународном сим

позиуму у БелаЬу (Итали)а) посвепеном стратегией ратовшьа на

Балкану и прочитао реферат иод насловом „КараЬорЬе".

5. март

Радна за]едница донела ее одлуку да на симпозиуму о бугаристици

у Софи]и не учеству|у сарадници Института.
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16. март — 15. април

У Солуну и Ати«и боравио зе мр Мирослав ВукелиН и у инстн-

туцщама ко^е се баве проучаван>ем среднювековне и новогрчке

филолопуе прикупл»ао граЬу за сво)у докторску дисертаци^у.

17—20. март

Састанак посвепен сарадн»и Института за балканске студи]е из

Солуна и Балканолошког института САНУ, одржан ]е у овом пе

риоду у Солуну. Балканолошки институт САНУ представляли су

академик Радован Самарцип и мр Милан ПротиН. Договорено

$е да два института, половиной октобра 1987. године, организу]у

научни скуп у Солуну и Волосу посвейен Солунском фронту, грчко-

-српско] сарадли током првог светског рата и иде]ама француске

револущце и предромантизма на Балкану у периоду од 1780. до

1830. године. Размотрена ]е, такоЬе, могуйност образованна мешо-

вите трупе истраживача ко^а би изучавала теме од за]едничког

интереса за оба института. Тема за ко|у су се заинтересовали

грчки истраживачи односи се на шьижевне везе измеЬу Грчке

и Срби)е у XIX веку, дох .|е Балканолошки институт САНУ за

интересован за прикупл>ан>е и об]авл>иван>е докумената о грчким

колони)ама на територищ тугослави]е, што би об^авила |угосло-

венска страна, а документа о ]авном мнчяьу у Грчко] о 1угосла-

вщи у XIX веку публиковао би Институт за балканске студи)е

из Солуна.

21. и 24. април

Комиаца за испитива*ье методолошких и органиэационих проблема

]угословенске ориенталистике, формирана на научном саветоваау

ориенталиста децембра месеца 1985. у Сара]еву, одржала ]е са

станак у нешто проширеном саставу, под председништвом ака

демика Радована Самарципа. ПречншЬен текст закл>учака са ове

седнице, одржане у Балканолошком институту САНУ, доставлен

]е на усва]ан>е заинтересованим институци]ама у земл»и, а затим

публикован под насловом „Методи об]авл»иван>а орщенталних нз-

вора (1)". У тексту су детально обрайене норме ко]е обавезу1у не

само истраживаче и рецензенте, веН пре свега установе ко|е

об\)авл>у)у ову врсту граЬе да се придржава]у на]строжих крите-

ри)ума прилагоЬених употреби историчара и других научника и

да издан>е буде у научном смислу аутентично а чшьенице веро-

досто)не.

4. ма\

МеЬународни информативни центар за историку Балкана (С1ВАЬ)

организовао ]е научни скуп у Западно] Немачко] на коме ]е

др Душан Лукач учествовао са рефератом „ГЛр1ота1епта1епа1 т

<1ег АгсЫусп т Ти?о51а\У1еп иЬег аЧе СезсЫсЫе Йег Ва1кап\'ё1кег

Ыя 1945".

4. ма\ — 5. Уунм

С цнл>ем да прикупи податке за тему "Промене у меЬународннм

односима на Баисану у време првог и другог светског рата",

др Душан Лукач боравио ]е у Минхену и Тутзннгу. За време бо-

равка у Западно] Немачко] др Д. Лукач ]е прикупио и фотоко-

пирао велики бро] докумената о геноциду п денационализацн)и

ко^у ]"е спроводила Аустро-Угарска, а зати.м Немачка над наро-

днма 1угослави]е.

14—29. ма\

На основу договора Института за балканске студи)с из Солуна и

Балканолошког института САНУ о размени стручнлка, у Солуну

и на Крфу боравио ]е др Миодраг СтозановнЬ. Податке о Диоге
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нису Акрити у византи]ско] и новогрчко] поези)и, др Становий

|е щ>икупл>ао у Солуну, док ^е на Крфу бележио иэворе о Андреасу

Петрицопулосу — Досите]евом учителку.

17—21. ма]

Петом меЬународном конгресу о проучаван>у исторще .)онских

острва, кши ]е одржан на острву Кефалошци, присуствовао ]е др

Миодраг Сто)ановий са рефератом „Српски просветител> Досите]

Обрадовий и н>егов боравак на донским осгрвима".

20—23. ма]

Професор универзитета у Бечу, члан Аустрщске акадешце наука

и инострани члан САНУ, Якпагй Сеог§ Иазспа био ^е гост

Српске академике наука и уметности и Балканолошког института.

Нэеговом предаван>у „Три додирне тачке Београда и Беча: Принц

Еуген — Бук СтефановиЬ Карацип — Таврило Принцип", одржаном

у Српоод академики наука и уметности, присуствовала ]е веНина

сарадника Института. Са академиком СамарциЬем и осталим чла-

новима Балканолошког института САНУ, професор Плашка одржао

]е састанак на коме се разговарало о продубл>иван>у сарадн>е

измеЬу Оз^еггеюЫзсЪез Оз* — шк1 5ис1о51еигора 1п5П1и1-а, чи)и ]е

он директор и нашег института. Обострана жел>а ^е да се сарадн>а

усмери ка одржаван»у за]едничког симпозиума и да се омогуои

што вепем бро]у научника научноистраживачки рад у Тугославщ'и,

односно Аустрщи.

28—29. ма]

Промошца зборника радова „Српска графика XVIII века" одржана

^е 28. ма^а у Новом Саду, а дан касшце у Беогрду. Промощцу

су припремили издавачи Зборника, Матице орпске и Балканолошки

институт САНУ.

4- 1УН - ■,

Са задоволлтвом ]е прихваЬена понуда Поллког исторщског друш-

тва о унапреЬен>у сарадае ко]а би се огледала у размени публи-

кацэда и евентуалном одржаван>у за^едничког научног скупа то

ком 1987. године.

5—20. /ум

Археолошка истраживанл локалитета Градине на Босуту код Шида

изводе се веЬ више од двадесет година у организации Во]воЬан-

ског музе]а из Новог Сада, Завода за заштиту споменика културе

из Сремске Митровице и Балканолошког института САНУ. Ового-

дшшьим радовима на Босуту, ко^и се убраза у на^значазвдца

археолошка налазишта у тугослави)и, из Балканолошког института

присуствовали су др Никола ТаоиЬ, руководилац истраживан»а и

Кранислав БраниН.

5—8. Ш

Научном скупу „Принц Еуген Саво;)ски и н>егово доба" ко}и ]е

организован у Бечу, присуствовао ]е академик Радован Самарцип

са рефератом „Срби измеЬу Аустрщ'е и Турске од 1683. до 1739".

Ову прилику професор СамарциЬ искористио ]е да се сусретне

са сарадницима Института за ]угоисточну Европу и води врло

конкретне разговоре о сарадн>и нашег Института са овом, у свету

признатом институщцом. Научном скупу присуствовао ]е и Сгс^ан

Ву^чип, директор Муэе^а у Сентандре]и, па ]е проф. СамарциИ и са

ниш водно разговоре о унапреЬен»у сарадн>е.

25- /уч,
Балка1Юлошки институт САНУ закл>учио ^е уоговор са Регионал-

ном за]едницом науке Крал>ево о сараднл! и финансираау терен
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сних истраживэдьа ко]а йе се вршити под руководством др Николе

Тасийа у околини Крушевца. Истраживаььа праистори)ских кул-

тура овог регаона обухвайена су прожектом „Етногенеза праисто-

ри}оких и античких култура у долини Западне Мораве и Раоине".

25. /ум

Рукописи книга „Сахран»иван>е под хумкама у карпатско-подунав-

ско-балканско] эони", „Културни живот и духовки токови Солуна

са балканским эемл>ама током XIV века", „ГраЬа за истори)у

бугарског народа из Архива Србще" и „Крст^ани и ]еретичка

црква босанска" примл>ени су за штампу и предати штампари]ама.

/0—27. }ун

Истраживан>ем локалитета Гологлава код Сталайа, ко]а су извели

археологи Народног музе]а из Крушевца и Балканолошког инсти

тута САНУ под руководством др Николе Тасийа, остварон ]е

уговор о сарад№и са Регионалном за^едницом науке Кра/ъево юна

]е финаноирала ова ископаван>а. Овакав вид сарадн>е йе се на-

ставити и наредне године.

20. 1ул — 4. август

Боравейи у Венецией, Флорентини и Риму, др Бурила Крстий

стекао ]е увид у старику итали]анску литературу о правним оби-

ча^има Албанке и Црне Горе што представл»а додатни матери]ал

за монографий о ово] теми юуу др Крстип припрема.

2. август

Штампари]а „Радиша Тимотий' завршила ]е штампане и испору-

чила юьигу др Милене Душаний „Географско-етнофафски екс-

курси у делу Ами)ана Марцелина".

10. август

Штампари]а „Просвета" испоручила ]е юьигу др Климента Цамба-

зовског „Привредне везе Бугара са Кнежевином Сроком".

24. август — 28. септембар

танко Радовановий, стручни сарадник Балканолошког института

САНУ, истраживао ]е живопис у припрати крал>а Милутина у

манастиру Хиландару покушана]уЙи да наЬе об]ашн>ен>е за пред-

ставе ко]е се ту налазе на основу рани]е обраЬене литературе.

У цркви св. Николе Орфаноса у Солуну проучавао ]е сцене из

живота монаха, а радио ]е и у библиотеци Теолошког факултета и

Института за патрологи]у.

28. овгуст — 75. септембар

На]нови)у литературу из праистори]ске археологи]е и соци]алне

антропологиде мр Александар Палавестра ]е прикупио и делимично

обрадио у Саутхемптону и Лондону. У Британско] библиотеци мр

Палавестра ]е дошао до ретких книга ко]е обраЬу]у „йилибарски

пут" праисторизске Европе што ]е тема н»етове докторске дисер

тащце.

/—7. септембар

На Светском археолошком конгресу у Саутхемптону у Енглеско]

учествовао ]е мр Александар Палавестра са темом „Трговина Йи-

либаром у гвозденом добу на Балкану". Реферат ]е добро при

хвачен, а енглески археолози, ко]и су показали нарочито интере

сована, предложили су да се реферат штампа у часопису „Рго-

сеесНп(» о( 1йе ВгШзй РгеЫзШпс Зоаегу", пошто се матерщал са

Конгреса нейе штампати.
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14—24. септембар

С цил>ем да се упозна и проучи нове пирилске рукописе и глагол>-

ске натписе из времена ширен>а хришйанства ко)и су наЬени у

последних десетак година у Бугарско^ а нису }ош увек публико-

вани, у Софией ]е боравио др Драгол>уб Драгсуловип. Др Драго.)-

ловиН $е радио у Народ1Ю) библиотеци, Библиотеки БАНУ и Биб

лиотеки Археолошког института БАНУ. Крапе предаван>е о „црквн

босаноко.)" др Драго.]лонип ^е одржао за чланове оредн>овековне

секци)е Балканолошког института БАНУ.

16—18. септембар

Научни скуп под називом „Старина Новак и >ьегово доба", одржан

^е у До!ьем Милановцу у организацией Балканолошког института

САНУ, по одобрен>у Председништва и Одел>ен>а истогяцских наука

САНУ, а уз велико за.\аган>е и финажяцску помоп Самоуправних

интересних за]едница општина Кладово, МаЦанпек и Неготин.

Учесници скупа, историчари, класнчни филолоэи, нсторичари умет-

ности, подпели су укутаю 21 реферат. Реферате пе штампати Бал

канолошки институт у посебном эборнику, што пе изазвати, како

веру^у слушаоци и учесници скупа, дубл»е научно проучавайе зедне

легендарно личности, \еро}&, ]едног епског лика у чи]'<им су се

поступцима рефлектовали меЬународни односи с кгкоа XVI и по-

четка XVII века.

Скуп )е добио велики од)ек у ]авности захвалодупи средствима

информисаььа ко]а су пратила рад симпозиума. То ]е причинило

више радости од оне ко^у )е \ чес нинима и организаторима

скупа приредио председник СО Ма.)данпек уручу)упи Балкано-

лошком институту САНУ златну медалу са ликовима Радомира

Путника, Стене СтепановиЬа и Животина Мишипа, са желюм да

се сарадгьа Института и региона Крайне, Пореча и Кл>уча на-

стави. Ток разговора измеЬу Института и друштвено-политичких

за]едница овога региона, воЬених за време симпозиума, упупу)е

на заклучак да Ье се ова сардн>а веп следепе године тюдиЬи на

виши пиво обележаван>ем годишнлще роЬен»а Вука Стефановила

КарациЬа и прославом 150-годишн>ице гимнащце у Неготину.

23. септембар — 3. октобар

На основу размене стручн>ака ко^у Балканолошки институт САНУ

има са Институтом за балканске студне из Солуна, у Београду

]е боравио др тоанис А. Пападрианос. Др Пападрианос ^е у Патри-

)аршн1ско| библиотеци и Библиотеци САНУ прегледао словенске

преводе Димитри)а Дарвара — Икона Кевита Тиве.)оког и Ручица

Бпиктетова, а у исто време у Балканолошком институту САНУ

обавио ^е разговоре у вези са предсто)епим научним скупом о

грчко-српско] сараднуи за време I светског рата.

/. октобар

Прихвапан ^е предлог музе]а у Светозареву да Балканолошки ин

ститут преузме руковоЬен>е антрополошког истраживан>а у Белици

и Левчи, уз примедбу академика Самариипа да ова) про]ект, кор!

пе организовати др Драгослав Антони^евип, треба да буде мулти-

дисциплинарног карактера.

30. септембар — 4. октобар

МеЬународни симпозиум о Гомолави под називом „Сото1ауа —

Сгпо1од1е ипс! Этта^ёгарЫе с!ег уог^евстспНспеп шк! апЦкеп Ки1-

1игеп Эег Оопаитеаегипа ипс1 5иа.оз1еигора5" одржан ]е у Руми

V организацией Во^воЬанског музе]а, Археолошког института и

Балканолошког института САНУ. Овим ')<? обележен завршетак ар-

хеолошких истраживан>а на Гомолави, великом налазишту на обалн

Саве, ко]а су тра]ала више од 20 година. Учесници симпозиума,

археологи из 10 европских земал>а и САД, прочитали су укупно
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32 реферата, од ко]их ^е било 20 иностраних. Гомолава ]е на ова.}

начин потврдила сво]е место у светско] археолошюэ) науци юуе

)0), по налазима ко]е )е дала, припада. Средства ]авног инфор-

мисан>а су редовно пратила рад овог врло добро организованог

научног скупа. Као пратепе манифестащ^е скупа приреЬене су

две археолошке изложбе, ]една у Руми о Келтима у централном

Срему, друга у Во|воЬанском музе}у у Новом Саду, посвейена

Гомолави. Организована ]е и екскурзща за учеснике скупа и госте,

до локалитета Гомолава, затим до музе^а у Илику, и на кра]у до

Во]воЬанског музе^а где су заслужним лицима и институщцама

поделена признала поводом завршетка радова на Гомолави. Бал-

канолошком институту САНУ додел>она )е повел>а, а др Николи

Тасийу, ^едном од руководноца радова на Гомолави, плакета.

6—16. октобар

На позив Балканолошког института САНУ у Београду ]с боравно

др Но1т ЗипаЪаиззеп из Зискю* института из Минхена. Др 5ипс1-

паиззеп обраЬу]е тему „Исторщска статистика у Срби)И у XIX

и почетком XX века" па му ]е рад у библиотекама Србще, туго-

словенском заводу за статистику и Архиву Срби]е био неопходан.

10. октобар

Директор Ьа та150п йез зиепсек с1е Гпоте Морис Ремоар и ака

демик Радован Смарций сусрели су се у Паризу и водили разго

воре о могуЬностима сарадн>е ко^а би се огледала у разменн

публикацща и покриван>у трошкова боравка научника заинтересо-

ваних за научноистраживачки рад у Паризу, односно Београду.

ПредвиЬена ^е и могуйност одржаван>а научних скупова на копима

би учествовали стручньаци обе институтке, а реферата би се

штампали на француском ]езику.

17—23. октобар

Асистент Аэубодраг Ристай ^е у Архиву и Библиотеци Матице срп-

ске обраЬивао граЬу и прегледао литературу жуа му ]е потребна

за магистарскн рад.

17—25. октобар

МеЬународна редакщца за наредну свеску „Енеолитских култура

карпатског басена и централног Балкана" одржала че састанак у

Прагу коме ^е присуствовао др Никола Тасий, ^едан од оснивача

сери]е. Чланове редакщце др Тасий ^е обавестио о разговору ко]и

]е у Бечу обавио са Е. КиНкау. Редакцщ'а се сложила да алпску

репуу у енеолитском периоду обради за наредну свеску Е. РоШкау.

20—25. октобар

Археолошки институт Чехословачке организовао ^е у Либницу кра)

Прага меЬународни симпозиум ,Д)Ъег йаз АпеоШЫкит ипд сНе

ггапе51е Вгопгегеи ш Мк1е1еигора". Сумпоэщуму ^е присуствовао

др Никола Тасий са рефератом „Северни Балкан у Енеолиту и ра-

ном бронзаном добу као посредник у културним стру)ан>има према

среднюю Европи".

24—29. октобар

Др Олга Зиро]евиН, научни саветник Истори)ског института, бора-

вила ]е у Софщи где ^е обраЬивала турска документа о првом срп-

ском устанку. Др Зиро^евий обавила )е ова] посао као сарадник

Балканолошког института САНУ на припреми за штампу турских

докумената о првом српском устанку.
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в—12. новембар

Професор Универзнтета Санта Барбара, САД, и члан САНУ ван

радног састава Димитров БорЬевнп био ]е гост Српске академще

наука и уметности и Балканолошког института САНУ. У Акаде

мики професор БорЬевиЙ одржао ^е предавале „Сел>аштво у Србщи

XIX века". Проф. др Димитрще БорЬевиЙ ]е са сарадницима

Балканолошког института САНУ на челу са академиком Самарци-

Йем одржао нише разговора на ко.)има ^е договорено да Универ-

зитет Санта Барбара организуйе симпозиум о мигращцама на

Балкану кроз векове. Мишл>ен>е професора БорЬевиЙа да }е

Универзитет Санта Барбара заинтересован за овакав симпозиум

и да Ке га радо финансирати.

Кранислав ВраниН
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