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У Балканолошки ин сти тут је при мље на као ви ши на уч ни са рад ник. 
Зва ње на уч ног са вет ни ка је сте кла 1974. го ди не. Ру ко во ди ла је про
јек том Умет нич ки за на ти на Бал ка ну: Ду бро вач ко ста кло на Бал ка ну 
у сред њем ве ку и у пр вим ве ко ви ма тур ске упра ве над бал кан ским 
зе мља ма. Пен зи о ни са на је 1980. Умр ла је 1993. го ди не.

Из у ча ва ла је про бле ма ти ку раз во ја ју го сло вен ске при ме ње не 
умет но сти, по себ но умет нич ку об ра ду др ве та, мо би ли јар у вре ме 
ба ро ка и би дер ма је ра, де ко ра тив не и стил ске ка рак те ри сти ке шкри
ње, пред ста ве пред ме та из на род ног жи во та на фре ска ма, умет нич ку 
об ра ду ко сти и ро жи не у сред њо ве ков ној Ср би ји, тур ски тек стил у 
срп ској сре ди ни, раз вој ста кла и ста клар ства на Бал ка ну.

ВЕ РЕ НА ХАН
(1912–1993)

Ве ре на Хан, на уч ни са вет  
 ник, ро ђе на је 1912. го ди

не у Ву ко ва ру. Ди пло ми ра ла је 
1936. го ди не на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у За гре бу. 

Док тор ску те зу Интарзијана
подручјуПећке патријаршије
од бра ни ла је 1959. на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

До до ла ска у Бал ка но ло шки 
ин сти тут 1971. ра ди ла је у За гре
бу, у Му зе ју за умјет ност и обрт 
(1945–1946), у Мо дер ној га ле
ри ји и Ма ти чи ној збир ки (1946–
1947), у Ко ми те ту за кул ту ру и 
умјет ност ФНРЈ (1947–1949), 
Ин сти туту за за шти ту спо ме
ни ка кул ту ре ФНРЈ (1950–1952) 
и у Бе о гра ду у Му зе ју при ме
ње не умет но сти (1952–1971). 
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Нај ви ше је из у ча ва ла ста кло на Бал ка ну. На са ку пља њу гра ђе 
о ста клу ра ди ла је у Хи сто риј ском ар хи ву у Ду бров ни ку, Со фи ји, 
Ве ли ком Тр но ву, Ати ни, Со лу ну. Као вр хун ски по зна ва лац ста кла и 
град ске кул ту ре на Бал ка ну уче ство ва ла је на кон гре си ма Ме ђу на род
не асо ци ја ци је за исто ри ју ста кла (Лон дон, Келн, Бер лин, То рон то), 
AISЕEа (Ати на, Ан ка ра, Бу ку решт) или ску по ви ма у Со лу ну, Ка ва ли 
итд. Ор га ни зо ва ла је ме ђу на род но са ве то ва ње о ста клу Средњовеков
ностаклонаБалкану(V–XVвек),VerremediévalauxBalkans(V–XV
S.)у Бе о гра ду, 22–24. апри ла 1974. 

Би ла је члан ре дак ци је ча со пи са Balcanicа и ЗборникаМузеја
примењенеуметности и уредник неколико збор ни ка ко је је об ја вио 
Бал ка но ло шки ин сти тут.
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