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ХРОНИКА БАЛКАНОЛОШКОГ ИНСТИТУТА СРПСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ 

ЗА 1991/92. ГОДИНУ

ГОДИНА 1991

15—28. јануар
У Југословенском културном центру у Паризу отворена je, у организации 
Галерије Матице српске, изложба Српски бакрорез XVIII века чији je ко- 
месар био др Динко Давидов.
20. јануар г .
Др Бошко Бојовић одржао je на Сорбони III предавање на тему Духовна 
идеологија у српском средњвм веку на позив Центра за балканске сту
д н е  на INALCO-y.
13. фебруар
Промоција књиге др Динка Давидова Хиландарска графика одржана je 
у Библиотеци града Београда. Књига je заједничко издање „Просвете“, 
Балканолошког института, Народне библиотеке Србије и Новинско-издава- 
чке радне организације „Јединство“.
7—9. март
Истраживач-приправник Балканолошког института Ненад Филиповић уче- 
ствовао je на научном скупу у Сарајеву „Ширење ислама и исламске 
културе“ са рефератом Исламизација у Босни првих десетљећа османске 
власти.
12. март
У Библиотеци града Београда др Петар Милосављевић je одржао пре- 
даванье Срби у Pycuju у  XVIII веку.
19. март
Др Бошко Бојовић je по позиву одржао предавање на тему Владарска 
хагиографија и државна идеологија у српском средњем веку на Семинару 
проф. Гијуа — Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
15. април
На Филозофском факултету y Београду, Одсек за историју, магистрирао 
je истраживач-приправник Александар Фотић са темой Београд у XVII 
веку према турским документима конта Марсиљија пред комисијом у са- 
ставу: академик Радован Самарџић, проф. др Драгољуб Живојиновић и 
др Душанка Бојанић.
18. април
Научни саветник Балканолошког института др Драгослав Антонијевић 
изабран je за дописног члана Српске академије наука и уметности.
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14. мај
Директор Института, дописни члан САНУ Никола Тасић учествовао je са 
рефератом на научном скупу „Vinca-Kultur ihre Rohle und ihre Werbieud- 
ungen“ који je одржан у румунском месту Resita.
18. мај
Из штампе je изашла књига Косовска битка 1389. године и последице. У 
овом заједничком издаиьу Балканолошког института (Посебна издања 44), 
Српске православие епархије за западну Европу и Матице Срба и исе- 
љеника Србије објављени су реферати поднети на научном скупу у 
Химелстиру.
20. мај
Академик Павле Илић поклонио je библиотеци Балканолошког института 
књиге са балканолошком тематикой на чему му je Институт захвалио.
28. мај — 7. јун
На заседању КЕБС-а у Кракову, као чланови југословенске делегације 
учествовали су дописни члан САНУ Драгослав Антонијевић и др Динко 
Давидов. У оквиру ове манифестације организован je научни скуп „Кул- 
турно наслеђе" на коме су наши представници поднели реферате: Д. Ан- 
тонијевић — The Préservation and Revitalization of Ethnological Heritage, 
Д. Давидов — Уништавање културног наслеђа српског народа у Другом 
светском рату.
1. јун
На промоцији књиге Ратка Парежанина, оснивача предратног Балкан- 
ског института, и Бошка Костића, која je одржана у Дому омладине, уче
ствовали су директор Института проф. др Никола Тасић и др Милан 
Протић.
2. јун
На научном скупу посвећеном делу Слободана Јовановића учествовали 
су академик Радован Самарџић и др Милан Протић.
4. јун
Др Петар Милосављевић je у Библиотеци града Београда одржао преда- 
вање Допринос Срба развоју високошколских установа у Pycuju у X IX  
веку.
21. јун
На прослави Видовдана, одржаној у Цириху, учествовали су академик 
Радован Самарџић и др Веселии Ђуретић.
1. јул
Изашао je из штампе зборник радова Tribus paléobalkaniques entre la mer 
Adriatique et la mer Noire de l ’eneolithique jusqu’à l ’époque héllenistique y 
коме су објављени радови са научног скупа „Палеобалканска племена 
између Јадранског и Црног мора од енеолита до хеленистичког доба“. 
Овај скуп, одржан у Нишу и Благоевграду, организовали су Балканолошки 
институт САНУ, Центар за балканолошка испитивања Академије наука 
БиХ и Траколошки институт Бугарске академије наука.
2. јул  — 5. август
Др Бошко Бојовић je вршио истраживања у архиву манастира Хиландара. 
7. август
Трећа књига у серији „Градска култура на Балкану" под називом La 
culture итЪапе des Balkans (XVe — XIXe siècles), изашла je из штампе y 
серији Посебна издања број 46.
12. август
Изашао je из штампе годишњак Балканолошког института за 1990. го
дину Balcanica XXI.
9—15. септембар
Мр Александар Фотић je проучавао турске документе који се налазе у 
Српској црквено-уметничкој збирци у Сентандреји и у Националном ар
хиву у Будимпешти.
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25. септембар
Директор Института проф. др Никола Тасић учествовао je на научном 
скупу одржаном у Szolnok-y у Мађарској под називом „East Europe bet- 
ween 1900 and 1200 B.C.'1 на коме je поднео уводни реферат.
25—28. септембар
На седници Међуакадемијског одбора за проучавање обичаја народа и на
родности Југославије, одржаној у оквиру Конгреса СЕДЈ у Струги, уче
ствовао je дописни члан САНУ др Драгослав Антонијевић. У научном 
делу Конгреса Д. Антонијевић je поднео реферат Процеси и промене у 
материјалној и духовној култури.
1. октобар
Дугогодишњи секретар Института Бисерка Милутиновић je отишла у пен- 
зију. На њено место примљена je Биљана Ђорђевић-Богдановић.
3. октобар
Стручно веће за филозофске, историјске и социолошке науке Универзи- 
тета у Београду, потврдило je одлуку Научног већа Института о избору 
у виша научна звања сарадника: мр Александар Фотић — истраживач- 
-сарадник, др Милан Протић — научни сарадник, др Бошко Бојовић — 
научни сарадник.
6— 18. октобар
Мр Александар Фотић истраживао je архивску грађу сачувану у библио- 
теци манастира Хиландара.
7. октобар
Др Ђорђе С. Костић учествовао je са рефератом Литературно повезаност 
југословенских народа на научном скупу у Минстеру „Југославија — 
прошлост и садашньост“.
7— 11. октобар
На научном скупу у Туцингу, „Politischer und wirtschaftlicher Umbruch in 
Ostmittel- und Sudosteuropa“, у организации Sudosteuropa-Gesellschaft und 
Akademie fur Politische Bildung учествовао je др Ђорђе C. Костић.
15. октобар
Истраживач-сарадник мр Александар Палавестра добио je стипендију за 
тромесечни студијски боравак у Енглеској.
23. октобар
У Београд je допутовао др Јанис Пападријанос. Гост нашег Института из 
Института за балканске студије у Солуну вршиће четрнаестодневна ис- 
траживања у Београду. Детаљан разговор са др Ј. Пападријаносом о пла- 
новима за сарадњу два балканолошка института одржан je у присуству 
свих научних радника нашег Института.
31. октобар — 2. новембар
На научном скупу у Будимпешти у организации МАНУ и ВАНУ уче
ствовао je др Драгослав Антонијевић са рефератом Позитивны и мистичны 
обичајни живот.
2. новембар
У Ваљеву je одржана промоција зборника радова Косовска битка 1389. 
године и последице, на којој су, из Института, учествовали, академици 
Радован Самарџић, Никола Тасић и Драгослав Антонијевић, затим др 
Динко Давидов, др Драгољуб Драгојловић и др Веселия Ђуретић.
27. новембар
Епископ далматински захвалио je Институту на новчаној помоћи мана- 
стиру Крки.
1—31. децембар
Александар Палавестра je добио стипендију за једномесечни студијски 
боравак у Италији, током којег je поднео реферат Хералдика у југо- 
словенским земљама на научном скупу „Витештво као опште социјално 
и културно наслеђе у Европи“ који je одржан у Риму од 10. до 17. де- 
цембра.
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2. двцембар
Под покровитељством Задужбине Милоша Црњанског одржан je скуп о 
1941. години и кьеним последицама на коме je учешће узео др Милан 
Протић.
6. двцембар
У Зајечару je одржан научни скуп „Историја здравствене културе Тимо- 
чке крајине“ на коме je др Љубинко Раденковић поднео реферат са те
мой Камен у народној медицина..
15. двцембар — 1. мај 1992.
Др Милан Ст. Протић je био на студијском путовању у Сједињеним Аме- 
ричким Државама. На Калифорнијском универзитету у Санта Барбари 
др Милан Ст. Протић je држао четири течаја: Историја Југославије, Ис- 
торија социјалистичких доктрина, Историја Источне Европе између два 
рата и Неточна Европа после другог светског рата. По позиву др Милан 
Протић je одржао предавање Историјски узроци распада Југославије у 
Центру за стратешке студије у Санта Барбари и у Одељењу за историју 
Калифорнијског универзитета у Лос Анђелесу.
17—18. двцембар
Научни скуп „Оквири етнолошког изучавања“ одржан je на Филозофском 
факултету у Београду. Др Љубинко Раденковић je поднео реферат Де
монски свет српског фолклора као предмет етнолошког изучавања.
23. двцембар
Одржана je промоција кшиге научног саветника др Миодрага Стојановића 
Новогрчка народна поезија у српском преводу у издању Српске књи- 
жевне задруге.

ГОДИНА 1992
14. јануар
Поводом избора за дописног члана САНУ др Драгослав Антонијевић одр
жао je приступну беседу Савремене теорије у етнологији.
16. јануар
Дописни члан САНУ, Драгослав Антонијевић, именован je за начелника 
Центра за научна истраживања САНУ при Универзитету „Светозар Мар- 
ковић“ у Крагујевцу.
30. јануар
У просторијама Библиотеке града Београда почео je циклус предавања 
„Срби у европској цивилизацији“, који заједнички организују Институт 
и Библиотека града. Предавања су, једном недељно, држали најеминент- 
нији научни радници из Београда. Циклус je трајао до маја 1992. године. 
1. фебруар . . .
Истраживач-сарадник Балканолошког института, мр Вања Станишић, иза- 
бран je за асистента на Филолошком факултету.
4. фебруар
Проф. др Јанис Пападрианос, професор историје на Универзитету у Со- 
луну и сарадник Института за балканске студије из Солуна, боравио je
у Београду и посетио Балканолошки институт.
20. фебруар
У оквиру циклуса „Срби у европској цивилизацији“ научни саветник Ин
ститута др Драгољуб Драгојловић одржао je предавање Духовност код 
Срба XIII  и XIV века и западна схоластика.
20—25. фебруар
Извршена су етнолошка истраживања Горе, Опоља и Средске под руко
водством дописног члана САНУ, др Драгослава Антонијевића.
27. фебруар
Започета су истраживања Јасенице и некадашње жупе Белице у оквиру 
пројекта „Етнолошке особине Шумадије у укупном балканском простору“
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којим, при Центру за научна истраживања САНУ и Универзитета „Свето- 
зар Марковић" из Крагујевца, руководи др Драгослав Антонијевић.
28—29. фебруар
Др Петар Милосављевић je на научном скупу у Темишвару учествовао 
са темом Социолошки и културно-историјски предуслови настајања ста- 
новништва и насвља у Неготинској крајини.
1. март
Истраживач-сарадник Балканолошког института мр Мирослав Вукелић 
изабран je за асистента проф. др Мирона Флашара на Филозофском фа- 
култету у Београду, трупа за класичну филологију.
5. март
Др Динко Давидов je одржао предавање у оквиру циклуса „Срби у европ- 
ској цивилизацији“ на тему Препород српске уметности у XVIII веку.
12. март
Из штампе je изашла књига Ратна страдања православных храмова 1991. 
— Српске области у Хрватској у којој je др Динко Давидов аутор одељка 
„Културни и духовни геноцид над српским народом.“ Ова публикација je 
објављена на енглеском и српском језику.
14. март
На позив колега са Одсека за археологију Филозофског факултета у Бео
граду мр Александар Палавестра je одржао предавање Праисторијска 
трговина.
17—18. март
У Истраживачкој станици Петница код Ваљева др Љубинко Раденковић 
одржао je предавање по позиву.
26. март
Поводом обележавања Дана устанка грчког народа, 25. марта, др Мио- 
драг Стојановић je у Задужбини Илије Коларца одржао предавайте Срп
ске и грчке народне песме о устанцима 1804. и 1821. године.
31. март
У Библиотеци града Београда, у оквиру циклуса „Света Гора атонска“, 
др Срђан Ђурић je одржао предавање Хиландарска Богородица троје- 
ручица.
31. март
Дописни члан САНУ др Драгослав Антонијевић изабран je за председника 
Савета пројекта „Развојно-програмске и фундаментално-апликативне нау- 
чне основе убрзаног развоја шарпланинских жупа Гора, Опоље и Сред- 
ска", који се реализује у Географском институту САНУ „Јован Цвијић“.
2. април
У оквиру циклуса „Срби у европској цивилизацији“ др Петар Милосав- 
љевић je одржао предавање Српска и балканска револуција у X IX  веку.
3—5. април
Биљана Ђорђевић-Богдановић и Кранислав Вранић учествовали су у раду 
праисторијске секције Српског археолошког друштва на Палићу.
7. април
Из штампе je изашао годишњак Института за 1991. годину, Balcanica XXII.  
7. април
У Библиотеци града Београда, у оквиру циклуса „Срби у европској циви
лизации“, др Драгослав Антонијевић je одржао предавање под називом 
Балкански и средњоевропски слојеви у српској народној култури.
13. април
У Географском институту „Јован Цвијић“ одржан je скуп „Научне основе 
развоја шарпланинских жупа Гора, Опоље и Средска“ на коме je др 
Драгослав Антонијевић учествовао са рефератом Теоријски садржај и 
опсег појма „етнички идентитет" на примеру Горанаца.
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14. април
На Филозофском факултету у Београду, пред комисијом у саставу: ака
демик Драгослав Срејовић, академик Милутин Гарашанин и проф. др 
Александрина Цермановић-Кузмановић, мр Александар Палавестра je од- 
бранио докторску тезу Ћилибар у праисторијским културама на тлу Југо- 
славије.
14. април
Др Веселии Ђуретић je одржао предавање Политике идеологије X X  века 
и српско етничко биће у оквиру циклуса „Срби у европској цивилизацији“.
23. април
На меморијалном скупу у Народној библиотеци Србије „Године уништа- 
вања православних храмова 1941—45/1991—92“, одржаном поводом изла- 
ска из штампе књиге Ратна страдања православних храмова 1991 — 
Српске области у Хрватској, говорио je др Динко Давидов.
30. април
У организации Друштва српско-грчког пријатељства у Коларчевој за- 
дужбини одржан je циклус предавања „Србија и Грчка у XIX и XX 
веку“. Др Миодраг Стојановић je учествовао са темом Од Риге Велестин- 
лиса до Иве Андрића — српско-грчке књижевне везе.
6. мај
Др Александар Палавестра je одржао два предаваньа у Истраживачкој 
станици Петница код Ваљева: Теоријске основе проучавања праисторијске 
трговине и ћилибар као показатељ праисторијске трговине.
14—17. мај
Српско археолошко друштво одржало je XIV скупштину у Пријепољу. 
На њој су учествовали проф. др Никола Тасић, др Александар Палаве
стра и Биљана Ђорђевић-Богдановић.
15. мај
За рад на потпројекту „Језичка и књижевна повезаност балканских на
рода“, којим руководи др Миодраг Стојановић, примљен je Дарко Тодо- 
ровић као приправник у научноистраживачком раду.
21—22. мај
Др Александар Палавестра je отпочео рекогносцирање терена у околини 
Ваљева.
27—30. мај
Др Петар Милосављевић je учествовао у раду научног скупа у Турн-Се- 
верину са темом Улога Мехадије у току српске револуције почетном XIX  
века.
27. мај
У књижари „Плато“, на Филозофском факултету, одржана je промоција 
Гласника 8 Српског археолошког друштва на којој je говорио проф. др 
Никола Тасић.
5. јун
У Удружењу књижевника Србије представљен je др Динко Давидов. О 
животу и раду научног саветника Института др Динка Давидова говорили 
су академик Дејан Медаковић и дописни члан САНУ Драгослав Анто- 
нијевић.
9. јун
Народна библиотека Србије организовала je промоцију књиге Два века 
српског новинарства. О књизи je говорио и др Динко Давидов, који je и 
аутор једног поглавља ове књиге.
20. јун
Др Александар Палавестра je на Филозофском факултету у Београду
одржао предавање Хералдика и грбови Балкона.
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30. јун
Промоција књиге Светозар Марковић и Љубен Каравелов, заједничког из- 
дања Балканолошког института и Института за књижевност и уметност 
из Београда, одржана je у Клубу САНУ. О овом зборнику радова гово
рили су проф. др Никола Тасић, академик Радован Самарџић и академик 
Предраг Палавестра. Промоцији je присуствовао отправник послова Амба- 
саде Бугарске.
15. јул
Директор института проф. др Никола Тасић боравио je у Александровцу на 
позив директора Музеја Милосава Бонџића. Успостављена je дугорочна са- 
радња наших институција која ће се огледати у археолошким рекогносци- 
рањима територије општине Александровац и сондажним археолошким ис- 
копавањима. Овом приликом одлучено je да привреда Александровца и 
друштвене институције финансијски помогну Српско археолошко друштво. 
27—28. јул
На научном скупу у Великој Плани др Петар Милосављевић je учествовао 
са темой Српско-руски односи крајем X IX  и почетном X X  века.
19. август
Др Александар Палавестра je у Истраживачкој станици Петница одржао 
предавање Хералдика у јужнословенским земљама.
19—29. август
Под руководством др Александра Палавестре извршена су сондажна иско- 
павања локалитета Бодњик код Дружетића. Утврђено je да je током енео- 
лита на том месту постојало мање насеље.
2—29. септембар
Као члан стручне екипе Архива Србије у манастиру Хиландару je бора
вио мр Александар Фотић. Истраживао je грађу из периода под турском 
влашћу, учествовао у микрофилмовању готово целокупне турске грађе, 
a заједно са господином Бошком Ћенићем из Архива Србије открио je 
око 200 нерегистрованих турских докумената, архивски их обрадио и 
прикључио збирци.
5. септембар
Др Срђан Ђурић je отпутовао у Канаду на студијски боравак.
8—9. септембар
Др Петар Милосављевић je у Букурешту учествовао на научном симпози- 
јуму са темой Балканско питање од Веронског конгреса до Акерманске 
конвенције.
14— 19. септембар
Професор Никола Тасић je поднео реферат Die Verbidungen zwischen den 
Spätbronzezeitlichen Kulturen in den Südkarpaten und im Donaugebiet на 
међународном научном скупу „Thraker-Illyrer-Griechen (Verhältnisse und 
Interferenzen im Südosten Europas) који je одржан у румунском граду 
Baile Herculane-и.
15. септембар
Научни саветник Балканолошког института др Петар Милосављевић je 
отишао у пензију.
15— 20. септембар
Са рефератом Митолоигка лексика у Рјечнику ЈАЗУ као посебан лекси- 
чко-семантички систем, др Љубинко Раденковић je учествовао на 22. ме- 
ђународном скупу „Научни састанак слависта у Вукове дане.“
24—30. септембар
На позив организатора, др Миодраг Стојановић je учествовао у раду 
научног скупа одржаног у Делфима под називом „Преводи грчких књи- 
жевних дела на стране језике“. Његов реферат je за тему имао Грчке 
народне песме у српском преводу.
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30. свптвмбар
Дописни план САНУ Драгослав Антонијевић учествовао je на симпози- 
јуму који je одржан у манастиру Прохор Пчињски.
8. октобар
Одсек за историју Филозофског факултета у Београду прихватио je тему 
за докторску дисертацију мр Александра Фотића „Турска и Хиландар у 
XVI и XVII веку“.
12—14. октобар
У Дому културе Студентски град одржан je научни скуп „Српска Ви- 
зантија“ на коме су са рефератима учествовали др Драгослав Антоније- 
вић, Византијски супстрат у народној култури и др Драгољуб Драгојло- 
вић, Срби и византијска цивилизацией.
16. октобар
У серији Посебна издања Балканолошког института, број 48, из штампе 
je изашла књига Scordisci and the Autochthons (Скордисци и староседеоци). 
Аутори студија су Никола Тасић, Борислав Јовановић и Петар Поповић, 
а аутори каталога Марија Јовановић, Светлана Вранић, Чедомир Трајко- 
вић, Драган Јацановић и Петар Поповић. Књига и археолошке изложбе 
келтског материјала у Војвођанском музеју, Музеју града Београда и На
родном музеју из Пожаревца представљале су део акције обележавања 
године Келта (1992) коју je водно Савет за културну сарадњу Савета 
Европе.
17. октобар
Др Драгољуб Драгојловић je учествовао на представљању својих моно
графии о богумилима и босанској цркви, које je организовано у Студент- 
ском културном центру.
19. октобар
У Солуну je одржан састанак директора балканолошких института на ко- 
јем je учествовао и проф. др Никола Тасић, директор Института.
19. октобар
У Коларчевој задужбини др Драгослав Антонијевић говорио je о књизи 
Српска књига мртвих аутора Бојана Јовановића.
25. октобар
У издању „Политике“ из штампе je изашло пето, допуњено издање моно- 
графије др Веселина Ђуретића Савезници и југословенска ратна драма. 
27. октобар
Проф. др Никола Тасић говорио je о књизи Скордисци и староседеоци 
на промоцији одржаној у Војвођанском музеју — Нови Сад. Књига je 
промовисана на археолошкој изложби материјала келтске провенијенције.
2—4. новембар
На научном скупу који je организовала Српска академија наука и умет- 
ности „Стојан Новаковић — личност и дело“ као референти су учество
вали др Миодраг Стојановић, (Нео)хеленска традицией у делу Стојана 
Новаковића, др Александар Палавестра, Хералдика Стојана Новаковића, 
др Љубинко Раденковић, Погледи Стојана Новаковића на иародну кул- 
туру.
3. новембар
Из штампе je изашла монографија др Веселина Ђуретића Разарањв cpn- 
ства у X X  веку. Књигу je издао Балканолошки институт САНУ у серији 
Посебна издања број 50.
5. новембар
У Свечаној сали САНУ одржана je промоција књига др Веселина Ђуре- 
тића Савезници и југословенска ратна драма, у издању „Политике“, и 
Разарање српства у X X  веку. О кшигама су говорили дописни члан САНУ 
Никола Тасић, академик Радован Самарџић, као и књижевници Света 
Лукић и Зоран Глушчевић.
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32. новвмбар
На научном скупу „Духовни и друштвени живот у традиционалној народ- 
ној култури становништва Србије“, на Филозофском факултету у Бео- 
граду — Одељење за етнологију и антропологију, са рефератом Емоције 
у -ритуалу учествовао je дописни члан САНУ др Драгослав Антонијевић. 
20. новвмбар
У серији Посебна издања бр. 51 Балканолошког института штампана je 
књига др Здравка Антонића Погледи Васе Чубриловића на српску историку 
X IX  и X X  века.
29. новвмбар
У Берлину на српско-грчком скупу др Веселии Ђуретић je одржао уво- 
дно предавайте „Велико српско раскршће“.
1. двцембар
Из Историјског института преузет je истраживач-сарадник мр Душан 
Батаковић за рад на пројекту „Историја балканских народа".
1—20. двцембар
Мр Душан Батаковић користио je стипендију француске владе за довр- 
шавање докторске дисертације под насловом „Француска и стварање пар- 
ламентарне демократије у Србији 1830—1914.“
8. двцембар
Изложба „Српски бакрорез XVIII века“, чију je научну рецензију извр- 
шио др Динко Давидов, отворена je у Библиотеци града Београда, а за- 
тим у Галерији Матице српске.
15. двцембар
На научном скупу организованом поводом сто година од рођења и два- 
десет пет година од смрти хеленисте Милоша Ђурића, научни саветник 
др Миодраг Стојановић учествовао je са рефератом Гусларска митологија 
или „рапсодија српских хомерида“ по Милошу Ђурићу.
16—18. двцембар
На научном скупу „Етнологија пред новим изазовима“ одржаном у Етно- 
графском институту САНУ, учествовали су др Драгослав Антонијевић — 
Лик и научно дело Војислава Радовановића, др Динко Давидов — Ли-
ковни израз у народној умвтности, др Љубинко Раденковић, Етнологија 
и семиотика.
28. двцембар
Награда из Фонда Душана Баранина додељена je др Веселину Ђуретићу 
за књигу Разарање српства у X X  веку.
29. двцембар
На годишњем семинару историчара Србије у Београду др Веселии Ђуретић 
одржао je предавање Разарање српства у X X  веку и савремена понав- 
љања историје.
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