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БАЛКАНОЛОШКИИНСТИТУТСАНУ

Српскинаучницисувеомаранопочелидасебавекомпара-
тивнимистраживањемнапољуразнихнаучнихобласти

којесуданасобухваћенепојмом–балканскестудије.Још1934.годи-
неоснованјеуБеоградуБалканскиинститутсазадаткомдапоспе-
шујеиповезујеинтердисциплинарнопроучавањеБалкана.Водили
сугапознатинаучнициМиланБудимириПетарСкок.Институтје
развиоопсежнунаучнуактивностунеколикоправаца.Покренуоје
ииздаваопрвибалканскичасопис„Ревијазабалканскестудије“.У
организацијиовогаИнститутанасталајеипрваједнотомнаИсто
ријаБеоградаса43ауторамеђукојимасеналазеитакваименакао
штосу:АлександарБелић,ВладимирЋоровић,МиланКашанин,
ВеселинЧајкановић,ЈованДучић,ВикторНовак,МихаилоДинић,
КостаМанојловић,ВладимирВелмарЈанковићидр.Нажалост,по
објављивањуИсторијаБеоградајезабрањенанаинтервенцијуне-
мачкевладе,асаокупацијомБеограда1941.престаоједапостојии
Балканскиинститут.

ПослеДругог светског рата у Југославији се отварајунови
универзитети, оснивају бројниинститути, нове катедре, тако да
јепоновонарасталоинтересовањеизабалканскестудије.Уисто
времеUNESCOједопринеооснивањуМеђународногудружењаза
проучавање југоисточнеЕвропе(AIESEE).Одпочеткасвогарада
1963, тамеђународна асоцијација је, билонепосредноилипреко
својихнаучнихкомисијаинационалнихкомитетаземаљачланица,
подстицалаједанорганизованијиприступбалканскимстудијамау
светупаикоднасуЈугославији.

ФормиранјеиЈугословенскинационалникомитетзабалкано-
лошкестудијекојијејош1963.даоиницијативудасеуЈугославији
оснујеИнститутзабалканолошкестудије.Његовзадатакбибиода
координира балканолошкоистраживање југословенскихнаучних
установаидасе,истовремено,исамбавиистраживањемуразличи-
тимобластимабалканологије.Стимувези,приСаветујугословен-
скихакадемијаоснованјеМеђуакадемијскиодборзабалканологију,
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комејепалоузадатакдакоординиранаучноистраживачкирадна
пољубалканологије.Дабисеималошта„координирати“,ваљало
јеувећатибројнаучнихустановапрекокојихбитеклаконкретна
истраживања.Затоје,поредБалканолошкогцентра,приНаучном
друштвуБоснеиХерцеговинеуСарајевуиОдељењузабалканоло-
шкестудијеприИнститутузанационалнуисторијуМакедонијеу
Скопљу,требалоосноватиисличнунаучнуустановууБеограду.

БројничиниоцисуутицалинатодасеСрпскаакадемијанау-
каиуметности,насвојојСкупштиниод16.децембра1965.године,
одлучиладаподсвојимокриљемуБеоградуоснујеБалканолошки
институт.УистовремејеовластилаПредседништвоАкадемиједа
једномрезолуцијомутврдизадатке,организацијуитретманинститу-
тауАкадемији.

Одлукомод18.маја1967.ооснивањуИнститута,Председни-
штвоАкадемијејеодговорилонаранијезакључкерезолуцијеСкуп-
штинеАкадемије.Коначно,Институтједефинисанкаосамостална
раднајединицаСАНУ,чијаједелатност„систематскиистваралачки
раднатеоријскимистраживањимарадиоткривањановихсазнања
уобластибалканологије,...прикупљањеипроучавањерелевантних
извораизобластибалканологије,везаназабалканскеидругенароде,
зањиховуисторијуикултуру“.

Чланом5.теодлукеооснивању,задациИнститутасу:
–данаучнимметодимарадинапроучавању,истраживањуи

решавањупитањаизобластибалканологијеито:археологије,исто-
рије,лингвистике,етнологије,социологије,историјекњижевностии
уметности,економијеиправа,акојасуувезисанајмањедвабалкан-
скаилисаједнимбалканскимиједнимванбалканскимнародом;

–дапомажекултурниидруштвениразвитакнашеземљеуакту-
елнимнаучнимистручнимпроблемимаизобластибалканологије;

–даусарадњисасроднимјугословенскимнаучнимустановама
подстиче,усмерава,координираиобједињујенаучнаистраживања
изобластибалканологије;

–дасарађујесасличнимнаучнимустановамауиностранству,
апосебносадругимбалканскимземљама;

–даорганизујенаучнескуповепосвећенебалканолошкимсту-
дијамаидашаљесвојепредставникенанаучнескуповеисаветовања
уземљиииностранству;

–даобјављујерезултатенаучноградасвојихсарадникаидру-
гихнаучнихрадника.

***
Институтћепрошириватисвојрадинадругапољанаучне

делатностикојасеодносенанаучнусарадњубалканскихнародаи
држава.



5757

Ускладустимзадацимаустановљенајеиодговарајућаоргани-
зационаструктураИнститута.Пројектованоједасвакунаучнугрупу
Институтапредстављаједнасекцијаињенруководилац.Усвакој
секцијирадесараднициИнститутаисвиониизванИнститутакоји
себавепроблемимаштоихдатасекцијапроучава.

Седамнаестогјула1969.годинеБалканолошкиинститутСАНУ
јеуписануРегистарнаучнихорганизацијакодРепубличкогсавета
закоординацијунаучнихделатностиподбројем110,настрани55.и
одтогадатумазапочеојесрадом.Овајдатумсеузимаикаостварни
почетакрада.НањеговочелостаојеакадемикВасаЧубриловић,
којије,набазиОдлукеооснивањуизадацимаИнститута,сачинио
програмњеговарадаидаомуосновнесмерницедугорочногразво-
ја.ПошаојеодсхватањадаИнститутимакарактеристраживачке
икоординативнеустанове,каоикарактеррепрезентативненаучне
установе.Управозатојетражиодањеговисталнисарадницимогу
битисамонаучницикојивећпоседујутраженанаучназвања(док-
торатнаука)испецијализованазнањарелевантназаобластбалкано-
лошкихдисциплина.Већизначајпридаваојеквалитетунегоброју
сталнихсарадникаитозатоштосталнисарадницинећерадитисамо
наистраживачкимпроблемимасвојенаучнедисциплине,већина
организовањуиусмеравањуколективнограданавеликимпројектима
посвећенимзначајнимпроблемимабалканолошкихнаука.Академик
Чубриловићјеимаоувидуичињеницудасетрајнијирезултатиу
науцитешкомогуостваритибезузајамневезеиорганизованогзајед-
ничкограданапољуистраживањапроблемауразличитимзначајним,
аличестовеомасложенимобластимабалканологије.Притомесе
тавезаморауспоставитинесамомеђунаучницимаиустановамау
земљи,већиуиностранству.

НабазипројекцијекојумуједаоЧубриловић,Институтјепо-
чеодаразвијасвојуправуделатностутоку1970.године.Тегодине
већјеимаокадровезаархеологију,историјустарог,средњегиновог
века,историјууметности,историјукњижевности,упоредноправои
етнологијусаантропогеографијом.Свинаучницибилисууобавези
даупоредосрадомнаконкретнојтемируководеипоједнимстудиј-
скимпројектомилимакропројектомизсвојеобласти.Типројекти
билисумахомдугорочногкарактера.Њимајепретходилосабирање,
сређивањеиобјављивањебиблиографијеиизворазаисторијунеома-
нихеја,богумиланаБалкануиупредњојАзији;сабирање,сређивање
испремањезаобјављивањеграђеоослободилачкимпокретимана
БалканууXIXиXXвеку;прикупљањеграђеонастанкуиразвоју
радничкогпокретаупојединимбалканскимземљамаидр.

Током1970.и1971.годинеискристалисалисусеследећипро-
јектинакојима јерадиоИнститутињеговисарадници(сталнии
спољни)унареднихнеколикогодина:
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I Материјалнаидуховнакултурапалеобалканскихплемена
 централногиисточногБалканаупредримскомдобу

РуководилацдрНиколаТасић,вишинаучнисарадник.
Изовогамакропројектаизведенесуидвеконкретнетеме:
1)ТракокимеријскиутицајиујугословенскомПодунављуинаБалкану
и2)РанаметалургијаирударствонаподручјуисточнеСрбијеијуго
западнеРумуније.

II БогумилствонаБалкануиупредњојАзији.
РуководилацдрДрагољубДрагојловић,вишинаучнисарадник.Обради
оветемепретходилојеформирањеОдборазаприкупљањеииздавање
византијских,латинскихисловенскихизвора.

III УправаиадминистрацијаТурскогцарстванаБалкану
РуководилацпројектаакадемикВасаЧубриловићсасарадницимадр
ХазимомШабановићемидрАлександромМатковским–спољнимса-
радницима.

IV Источнопитањеусветлостиослободилачкихпокретабал
 канскихнарода

РуководилацпројектаКлимеЏамбазовски,научнисаветник.
Изовогапројектаизвученајеиуобличенаконкретнатема–Културно
политичкасарадњаБугарасаКнежевиномСрбијомутокуXIXвекадо
њиховогослобођења1878.

V СрбијаиослободилачкипокретинаБалкануодПартијског
 доБерлинскогконгреса(1856–1878)

РуководилацпројектаакадемикВасаЧубриловић.
VI ИсторијарадничкогпокретаујугоисточнојЕвропи

РуководилацпројектадрПетарМилосављевић, вишинаучни сарад-
ник.

VII ВеликесиленаБалканууXXвеку
РуководилацпројектадрДушанЛукач,вишинаучнисарадник.

VIII НомадскаиполуномадскасточарскакретањанаБалкануи
 ујугоисточнојЕвропи

РуководилацпројектадрДрагославАнтонијевић,вишинаучнисарад-
ник.

IX ОбичајноправоисамоуправанаБалкануиусуседнимземљама
 РуководилацпројектадрЂурицаКрстић,научнисарадник.
X НароднакњижевностнаБалкану

РуководилацпројектадрМиодрагСтојановић,научнисарадник.
XI УметничкизанатинаБалканукрозвекове

РуководилацпројектадрВеренаХан,вишинаучнисарадник.

ИзизложеногсевидидајеБалканолошкиинституту1971.
годиниушаоувеликоусвојнормаланрад:попуниојекадровекоји
супредвиђенизапочетакрада,изградиојеплановеистудијскепро-
јекте,успоставиоорганизационумрежуипоказиваовеликиинтерес
дасеповежесанаучнимустановамаинаучнимрадницимакојисе
бавебалканолошкимстудијамауземљиииностранству.Колектив
сеусмераваопремаконкретнимзадацима,билокадасуупитању
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општипословиилипојединизадацинаучнихсарадника.Утојза-
хукталостинаилазио јеина тешкоће објективноги субјективног
карактера.Објективниразлозисуу1971.годинибилинесређени
положајинститутауоквируАкадемијеиРепубличкезаједницеза
научнирад,несигуранфинансијскистатусИнститутазбогначина
његовафинансирања,несређениодносисадругимнаучнимустано-
вама,нарочитокадасетичеподелезадатака,тешкоћаудобијању
научнихкадрова,помањкањаметодолошкогискуствазакомпаратив-
наистраживањаитд.Нијебилонидовољносредставазаокупљање
спољнихсарадника,пајеИнститутбиоокренутвишеунутрашњим
задацима.Ипакје,иутаквимусловима,Институтузаједнициса
Међуакадемијскимкоординационимодбором, организоваомеђу-
народнинаучнискуп„ОбичајноправоисамоуправанаБалкануи
југоисточнојЕвропи(11–12.XI1971),накомејеподнето30рефера-
та,одчега11страних.Истегодинезапочелосеисаприпремањем
симпозијума–„РанаметалургијаирударствоуисточнојСрбијии
суседнимобластима“.

УистојгодинипојавиосеипрвибројгодишњакаИнститута
„Балканика“укомесуузелиучешћасвисталниимногиспољни
сарадници.

Утоку1972.годинеИнститутјенаставиодаразрађујесвоју
организацију каои даље успостављањеипродубљивање веза са
другимсроднимустановамауземљиииностранству.Новекадрове
нијепримаокаосталнесараднике,алијезатоушаоууговорниоднос
савеликимбројемспољнихсарадникакојићерадитинапојединим
његовиммакропројектима.Ињеговаунутрашњаорганизацијабоље
јеуобличенаодобравањемСтатутаИнститутаодстранеПредседни-
штваСАНУ.СамипословиуИнститутусусеразвијаливећутврђе-
нимредом.НекепословеопштегкарактераводиојеИнститут,али
јетежиштерадаидаљебилоуоквирусекцијаињеговихмакропроје-
ката.Некиодмакропројекатаушлисучвршћеуфазуобраде,доксу
другипословизапели,јернијебиломатеријалнихсредстава.Година
1972.језначајнаипотомештојеуњојИнститутпрошириосвоју
делатностинабројнепословенаучног карактера којиприпадају
Председништву,АкадемијиињеномОдељењуисторијскихнаука.
Такоје,например,Институтпостаосредиштезапројекат„Историја
Београда“,ањеговдиректор,академикВасаЧубриловић,руководи-
лацпројектаишефРедакције.Уистојгодиниизашаоједругиброј
„Балканике“иприпремљенјезаштампуЗборникрадовасанаучног
скупа„ОбичајноправоисамоуправанаБалкануиујугоисточној
Европи“.

Наредна1973. годинапротекла јеу знакудаљеафирмације
Балканолошкогинститута.НаосновуСтатутаИнститут је добио
Научновеће,зачијегпредседникајеизабранакадемикМехмедБе-
говић.ОрганизованајеиРадназаједницаустанове,азањеногпред-
седникајеизабрандрПетарМилосављевић,вишинаучнисарадник
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Института.ДонесенјеиПравилникофондузанаучноистраживачки
радиПравилникоиздавањупубликацијаБалканолошкогинститута
каоиУпутствозарадБиблиотеке.

Уистој годиниИнститут јеимао10сталнихи27спољних
научнихсарадника.Уадминистрацијисурадиласамодвалица–се-
кретаридактилограф.Итегодине,новесталнесарадникеИнститут
нијепримао,нештозбогнедостаткасредстава,авишезбогтогашто
нијемогаонаћиквалификованестручњакеза:Економскуисторију
југоисточнеЕвропе;организацијуиадминистрацијуТурскогцар-
ствауЕвропиитд.ЗатосеИнститутокренуовишенарадсавећим
бројемспољнихсарадникаинаокупљањеспецијалистаокосекција,
односномакропројекатакојисуузетиурад.Изгодишњихизвештаја
сарадникаИнститутаисумарнихизвештајасамогИнститута,јасно
севидидасуњеговисарадницибилипреоптерећени,јерсеодњих
тражилодаистовременоделујунавишепољарада.Већимделом
1973.и1974.годинеИнститутјебиоангажованинаприпремиIII
БалканолошкогконгресауБукурешту.Томприликомбилојепове-
реноЈугословенскомнационалномкомитетузабалканологијудана
Конгресуучествујесаједнимпленарнимрефератомишестуводних
рефератауразнимсекцијама.ПриликомодржавањаКонгресаод4.
до10.септембра1974.године,накомејебилоприсутнооко1600
учесникаиоко1000референата,удеојугословенскебалканолошке
наукебиојејакоуоћљив.ИзЈугославијејеподнетооко90реферата
начелусаМилутиномГарашанином,ДимитријемЂорђевићем,Ра-
дославомКатичићемиДраганомАнтонијевићем.

Поштојевећучврстиоорганизационуформуидефинисаоглав-
неправцесвоганаучногразвоја,Балканолошкиинститутјеу1974.
годиниупловиоунештомирнијенаучневоде.Раднапројектима
одмицаојесвојимуобичајенимтоком,акаоцелинаИнститутсепо-
забавиоспремањеммеђународногнаучногскупа„Средњовековно
стаклонаБалкануV–XVвек“,пружањемвећепомоћиСекцијиза
најновијуисторијудасеобјавиЗборникрадова„Великаекономска
криза1929–1934.ињенодјекујугоисточнојЕвропи“,подстицањем
дасеобјавикњигаДрагољубаДрагојловића„БогумилствонаБал-
кануиуМалојАзији“,улагањемнапорадасепреведекњигаЛуја
Моргана „Стародруштво“итд. ЗаБалканолошкиинститут 1974.
годинајезначајнапотомештосеуњојпојавилаитротомнаИсто
ријаБеограда,накојојјеудеоИнститутабиовишестран.Истегоди-
несталосенастановиштедасеуИнститутуприступипословима
окоприпремањаједнотомнеИсторијеБеограда(израдистудијског
пројектаидр.).

Током1975.годинеИнститутјеусклађиваорадовепојединих
секцијанањиховимпројектимаиповезиваоихсаопштимпослова-
њемСрпскеакадемијенаукаиуметности.Напољуиздавачкеделат-
ностиИнститутсепредставиоVIкњигом„Балканике“иЗборником
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радова„СредњовековностаклонаБалкану“.Од6.до8.новембра
биоједомаћинмеђународногнаучногскупа„Одредбепозитивног
законодавстваиобичајноправоосточарскимкретањимаујугоисточ-
нојЕвропи“.НаставилосеисапревођењемМоргановогдела„Старо
друштво“.УследилајеиплоднијанаучнасарадњаизмеђуИнститута
ињеговихсекцијасанаучнимустановамауземљиииностранству.
ВршенајеиразменанаучнихкадроваИнститутасаустановамаи
кадровимауземљиииностранству.Уоквирумеђународнихкултур-
нихконвенцијаонаучнојсарадњиИнститутсеповезаосасуседним
земљама:Румунијом,Грчком,Мађарском,СССР,Пољском,Чехосло-
вачком.Садомаћимистранимнаучнимустановамауспостављена
јеиширокаразменанаучнихпубликација.

Нареднетригодине,1976–1979,Институтпловивећпрецизно
утврђенимпутевиманаучногразвоја.Плановиипројектисумуи
даљеамбициозни,ајављајусеибројниконкретнирезултати.Они
сеиспољавајупрекоредовноизлазећегчасописа„Балканика“,еди-
цијеПосебнаиздањаиприсуствасарадникаИнститутанаразним
међународнимскуповимаибројнимпубликацијама.„Балканику“,
закључносадеветимбројем,уређиваојеакадемикВасаЧубриловић,
азатимје1979.годинепочеодаводиИнститут,паињеговчасопис
„Балканику“,академикРадованСамарџић.

РадованСамарџићје,сличнокаоиВасаЧубриловић,дошаоу
БалканолошкиинститутсаКатедрезаисторијуФилозофскогфакул-
тетауБеоградуитокаоједаноднајвећихсрпскихписацаисторије
саугледомкојиједалекопревазилазиодржавнегранице.Изањега
суувремедоласкастајалатакваделакаоштосу:„Мехмедпаша
Соколовић“, „СулејманиРокселaна“, „Велики векДубровника“,
„Писцисрпскеисторије“(књ.I–II),„Београдумеђународнојтрго-
вини“,каоируковођењепословимауСрпскојкњижевнојзадрузи
оковеликогпројектаписањаииздавањаИсторијесрпскогнарода.
Збогскладногјединствакојејеусебиносиокаопрофесор,плодан
писаци добар организатор великихнаучнихпројеката, Радован
СамарџићјеушаоуБалканолошкиинститутнавеликаврата.Већ
израстаонаучниколективпримиогајездушно,јерјеуњемувидео
гаранцијузајошвећенаучнеуспехе.ОдкадајепостаодиректорР.
Самарџићје:уредиодесетбројевачасописа„Балканика“,двадесет
бројевакњигаусеријиПосебнаиздањаиорганизоваовишемеђуна-
роднихнаучнихскупова.Захваљујућивећстеченомнаучномугледу,
Самарџић јеизабрани запредседникаОрганизационогодбораV
међународногконгресазастудијејугоисточнеЕвропе.Свејетојош
вишедопринелодајеБалканолошкиинститутуђеузенитнаучног
развитка.Нажалост,ратисанкцијеоштетилесуИнститутнаразним
пољимањеговеделатности.Пресеченјеиотежанраднабројним
пројектима,аосталесууглавномличненаучневезедасепрекоњих
уиностранствуиземљиделујеколикосеможе.
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Управоувременеповољногполитичкогиратногокружењапо
делатностИнститутастаојенањеговочелоакадемикНиколаТасић,
каодиректортрећипореду.НиколаТасићјепрвируководилацустано-
векојијеизрастаонепосредноизнаучногколективаБалканолошког
института.ЗаједносаакадемикомВасомЧубриловићем,оснивачем
овеустановеисајошчетирисарадника–дрДраганомАнтонијеви-
ћем,дрДрагољубомДрагојловићем,дрКлиметомЏамбазовскими
дрПетромМилосављевићем,онспадауоснивачкојезгроИнститута.
ТасићеванаучнабиографијапоклапасесаразвојемИнститита.У
Институтујепрошаопутоднаучногсарадникадонаучногсаветника
ипрофесорауниверзитетаиодпрвогнаучногсекретарадодирек-
тора.Запрегалачкирадиизузетандоприносуразвојунаукекоја
сеодносинапраисторијуунашојземљи,Српскаакадемијанаука
иуметности,изабралагаје1988.годинезасвогадописногчлана,
ановембра1992.AcademiascientiarumetartumEuropaen(Европска
академија наукаи уметности) на својој седнициуСалцбургу, за
редовногчлана.Новембра2000.годинеНиколаТасићјепостаои
редованчланСАНУ.

Током1990.године,кадајепреузеоруковођењеИнститутом,
НиколаТасићјевећимаоизасебеоко150научнихјединицакоје
сеодносенаразнаирастегљивапитањаархеологијенапростору
измеђуКарпатаиЕгејскогмора,почевшиоднеолитауСрбијипа
прекоенеолитаПодунавља,бронзаногдобадокултуракојесуиза
тогаосталеиначијимсуосноваманасталапалеобалканскаплеме-
на.УбогатојТасићевој био-библиографији посебно су значајни
онирадовикојипредстављајусинтезеонаучнимдостигнућимау
праисторијскојнауцисредњеијугоисточнеЕвропе.Међуњихспа-
дају:ЈугословенскоПодунављеодиндоевропскесеобедопродора
Скита,ПраисторијаВојводине,Праисторијајугословенскихземаља
идр.Засновавшисвојраднамногимистраживачкимпројектимау
Србијииванње,НиколаТасићјеучествоваоинабројниммеђуна-
роднимнаучнимскуповима–одГрузијенаИстокудоКалифорније
наЗападу,накојимајеизлагаоиафирмисаорезултатесрпскеархео-
логије.Биранјезачланвећегбројамеђународнихијугословенских
научнихасоцијација,одбораиудружења.Свето,каоиспремности
способностнасарадњу,допринелисудајеНиколаТасићуспешно
замениосвојепретходникеинаставиодакормилариБалканолошким
институтомупериодукојијебионајтежиуњеговомукупномтриде-
сетогодишњемразвоју.

РаспадомдругеЈугославијеиувођењемекономскихидругих
санкцијапремаСрбијипрекинутисуибројниконтактиисарадња
Балканолошкогинститутасаразнимсроднимнаучнимустановамау
бившојЈугославијиииностранству.Осталесу,углавном,личневезе
директораИнститутаипојединихсарадника,прекокојихјевршена
одређенаразменанаучнихзнања,публикацијаидр.,алиитоузброј-
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неотежанеуслове.Паипак,Институтсенијеутопиоуизолацију
већјеипоценуотежаних,пресвегаматеријалних,условасвојих
сарадника,чинионапоредаочуваиувећакадровскусупстанцуи
баросновнеправцесвогразвоја.Једанодтихправацаогледасеу
пројектимаитемамаодкојихсеизвестанбројприводиозавршетку
изахтеваовећесуменовцазањиховопубликовање.Другијебиоу
проширењуколективаИнститутамлађимсарадницимаиподстица-
њемњиховоградауземљиииностранствууциљуодбранемагистар-
скихидокторскихтеза.Трећипореду,аможда,првиповажности
огледасеутомештојеИнститутутрећојдекадисвогапостојања
постаонекаврстафабрикезапродуковањефиналнихрезултатасво-
гарада.Самоод1990.до1999.годинеуИнститутује,илипреко
њега, објављенодевет бројева часописаБалканика (XXI–XXIX),
тридесетпетмонографијаусеријиПосебнаиздања,ауведенису
урадинекиновипројектикаонпр.„Српсконароднопредањена
КосовуиМетохији“.УорганизацијиИнститутаодржано јевише
научнихскупова,нпр.уСомбору1993.подназивом„Културеброн-
заногдобаујугословенскомПодунављу“,а1994.годинеуСолуну
јеодржанVIIконгресБалканологанакомејеактивноучествовало
петсарадникаИнститута.

КадасеконсултујуразниизвориорадуИнститутаизтреће
декадењеговапостојања,ондасеможеуочитидасесмањиообими
бројтзв.координационихпослова,пословавезанихзарадспољних
сарадника,аповећаообимисадржајонихпословакојисеодносе
директнонарадсамогИнститута.Овосеогледапрекоауторских
темакојесузавршене,присуствасарадника„попозиву“наразним
међународнимнаучнимсусретима,катедрама,округлимстоловима,
трибинама,промоцијама,ТВсусретимаисл.

Утоку1996.годинеИнститутјесачиниоподругипутдуго-
рочниконцептразвоја 1996–2000. годинекоји је дефинисаокроз
пројекат:„Историјабалканскихнародаињиховихкултура.“Зами-
шљен јекаомултидисциплинаранмакропројекат састављен јеод
вишепотпројекатаодкојихсвакизасебечиниопетпосебнуцелину
иделисенавишетемаиподтема.Каомултидисциплинаран,макро-
пројекат обухвата резултате различитихдисциплина, почевшиод
археологије, историје, етнологије историје уметности, упоредног
правадокомпаративнекњижевностибалканскихнарода.Уконкрет-
номобликутоизгледаовако:

АРХЕОЛОГИЈА
Потпројекат:ПлеменацентралногБалканаизмеђуИлираиТра
чана
Координаторпотпројекта: дрАлександарПалавестра,научни сарад-
ник
Теме:
1. ЈугословенскорумунскобугарскоПодунављеуенеолитскомпериоду
Носилацтеме:проф.дрНиколаТасић,академик
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2. КултурабронзаногдобацентралногБалканаијугословенскогПоду
навља
Носилацтеме:проф.дрНиколаТасић,академик
3. ЗападнаСрбијаустаријемгвозденомдобу
Координатортеме:проф.дрНиколаТасић,академик
4. КултурниконтактиикултурнепромененаБалкануугвозденодо
ба
Носилацтеме:дрАлександарПалавестра,научнисарадник
5. ТехнологијакерамикегвозденогдобанаБалкану
Носилацтеме:БиљанаЂорђевић-Богдановић,истраживачприправник

ИСТОРИЈА
Потпројекат:Историјабалканскихнарода
Координаторпројекта:дрВеселинЂуретић,научнисаветник
Теме:
1. Владарскаидеологијаидржавнеинституцијебалканскихземаљау
средњемвеку
Носилацтеме:дрБошкоБојовић,научнисарадник
2. ПравославнацрквауОсманскомцарству(XVI–XVIIвек)
Носилацтеме:мрАлександарФотић,истраживачсарадник
3. ВеликаБританијаиСрбијаудругојполовиниXIXвека
Носилацтеме:мрЉубодрагП.Ристић,истраживач-сарадник
4. РазвојдемократскихустанованаБалканууXIXиXXвеку
Носилацтеме:дрДушанБатаковић,истраживач-сарадник
5. ИсторијаполитичкихидејанаБалканууXIXиXXвеку
Носилацтеме:дрМиланСт.Протић,научнисарадник
6. Југословенскиратнисплет1944–1945.имеђународниодноси
Паралелнаисторијасрпскихзаблудаистрадањаузнакујугословенства
(1941–1945:1991–1995)
Носилацтеме:дрВеселинЂуретић,научнисаветник
7. ВасаЧубриловићкаоисторичарибалканолог
Носилацтеме:проф.дрЗдравкоАнтонић,научнисаветник

ЕТНОЛОГИЈА
Потпројекат:НароднакултуранаБалкану
Координаторпотпројекта:академикДрагославАнтонијевић
Теме:
1. КалендарскиодредиправославниххришћананаБалкану
Носилацтеме:дрДрагославАнтонијевић,академик
2. Предањаоубијањустарацаусловенскобалканскомареалу
Носилацтеме:проф.дрЉубинкоРаденковић,вишинаучнисарадник
3. МапахтонскогсветаународнојтрадицијибалканскихСловена
Носилацтеме:дрБојанЈовановић,научнисарадник

ИСТОРИЈАУМЕТНОСТИ
Потпројекат:ЗаједничкоипосебноуликовномизразуБалканских
народа
Координаторпотпројекта:дрДинкоДавидов,дописничланСАНУ
Теме:
1. Позносредњовековниманиризамибарокизацијаусликарствубал
канскихземаљауXVIIIиXIXвеку
Носилацтеме:дрДинкоДавидов,дописничланСАНУ
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2. Српскауметностнапреломувекова(крајXIXипочетакXXвека)
Носилацтеме:мрМаринаАдамовић,истраживач-сарадник

ЈЕЗИКИКЊИЖЕВНОСТ
Потпројекат:Језичкаикњижевнаповезаностнародаињихових
култура
Координаторпотпројекта: проф. дрМиодрагСтојановић, научни са-
ветник
Теме:
1. Неохеленскестудије
Носилацтеме:Проф.дрМиодрагСтојановић,научнисаветник.
2.Грчкеисрпскејезичкеузајамностиикњижевнеузајамности
Носилацтеме:ДаркоТодоровић,истраживач-приправник
4. Почетакикрајуводнеизавршнеформулеусрпскојдесетерачкој
епици
Носилацтеме:дрМирјанаДетелић,научнисарадник
5. НемачкипутописциујугоисточнојЕвропи
Носилацтеме:дрЂорђеКостић,вишинаучнисарадник

Поредраданапројекту„Историјабалканскихнародаињихо-
вихкултура,“којисеодвијакрозпетпотпројеката,Институтима
амбициознеплановеиокоприпремањаиодржавањавишемеђуна-
роднихнаучнихскупова,разменекадрова,међународнесарадњена
различитимнивоима,издавачкеделатности,каоибројнихдругих
послованаучногкарактера,којисуутврђениОдлукомооснивању
иделовањуБалканолошкогинститута.

ЗдравкоАнтонић




