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(1990), Д. По по вић са мо стал но је во ди ла н а ста ву на овом пред ме ту 
и одр жа ва ла не ко ли ко кур се ва по све ће них ра но хри шћан ској као и 
за пад но е вроп ској умет но сти. У раз до бљу из ме ђу 1994. и 1996. би ла 
је на ду жно сти управ ни ка Ин сти ту та за исто ри ју умет но сти Фи
ло зоф ског фа кул те та. Од 1997. го ди не у зва њу на уч ног са рад ни ка, 
за по сле на је у Бал ка но ло шком ин сти ту ту САНУ. Од 1999. го ди не. 
У зва ње ви ши на уч ни са рад ни к изабрана је 1999.

 У свом на уч ноис тра жи вач ком ра ду Д. По по вић је окре ну та ис
тра жи ва њу сред њо ве ков не срп ске и ви зан тиј ске умет но сти, по себ но 
њи хо вих кул тур них и идеј них осно ва. На ро чи ту па жњу је по све ти ла 
по је ди ним, у на у ци за по ста вље ним те ма ма, као што су се пул крал на 
умет ност вла да ра и ви со ког кли ра, фу не рар ни нат пи си, кул то ви све
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на је за аси стен тапри прав ни ка 
а 1984. за аси стен та на Оде ље
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ти те ља и ре ли кви ја и пе штер но мо на штво у сред њо ве ков ној Ср би ји, 
о че му је на пи са ла низ ра до ва и оп шир них сту ди ја.

 У ци љу ових про у ча ва ња го ди на ма је вр ши ла те рен ска ис тра
жи ва ња на под руч ју Ср би је, Цр не Го ре и Ма ке до ни је, са ра ђу ју ћи са 
мно гим кул тур ним и на уч ним ин сти ту ци ја ма (Ре пу блич ки за вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду, На род ни му зеј у Кра ље ву, 
Му зеј Рас у Но вом Па за ру, Ар хе о ло шки ин сти тут у Бе о гра ду, Исто
риј ски ин сти тут СА НУ). Оба ви ла је та ко ђе ви ше сту диј ских пу то ва ња 
(Грч ка, Бу гар ска, Фран цу ска, Ру си ја и Гру зи ја). 

Д. По по вић је поднела ре фе ра те на број ним сим по зи ју ма, до
ма ћим и ме ђу на род ним укљу чу ју ћи и ску по ве у ор га ни за ци ји СА
НУ. Ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња са оп шта ва ла је и на ску по ви ма у 
ино стран ству, у Со фи ји и Ки ши ње ву, Мо скви, Тби ли си ју, Лон до ну. 
Члан је ре дак ци је ча со пи са „Зо гра фа“ и “Исто ри ја умет но сти“. Та
ко ђе је члан ре дак ци је дру гог то ма Историјепримењенеуметности
кодСрба,ко ји при пре ма Му зеј при ме ње не умет но сти. У окви ру 
про јек та Историјабалканскихнародаињиховихкултурапри Бал
ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ, ру ко во ди пот про јек том Заједничкои
посебноуликовномизразубалканскихнарода.
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