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Глас-ника Српског археолошког друштва и секретар Праисторијске 
секције.

У Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ радила је од 1991. до 1999. 
године на пословима библиотекара и секретара Института, а била је 
укључена и у рад на потпројекту Племена централног Балкана између 
Илира, Трачана и Дачана у склопу пројекта Историја балканских 
народа и њихових култура, као носилац теме Технологија керамике 
гвозденог доба на Балкану.

Од 1978. године до данас радила је на 13 археолошких иско-
павања у земљи и иностранству (Југославија, Македонија, Швај-
царска).

БИ ЉА НА ЂОР ЂЕ ВИЋ БОГ ДА НО ВИЋ 

Би ља на Ђор ђе вић Бог да но вић  
ро ђе на је 27. сеп тем бра 1958. 

го ди не у Бе о гра ду где је за вр ши-
ла основ ну шко лу и гим на зи ју. 
Дипламирала је 1985. године на 
Групи за археологију Филозоф-
ског факултета у Београду од-
бранивши рад Грчки елементи 
на керамици Пеоније и Пелаго-
није од гвозденог доба II до 
гвозденог доба IV.

Го ди не 1987. би ла је са-
рад ник на про јек ту Војвођанске 
ака-демије наука „Ар хе о ло шка 
кар та Вој во ди не“. 

Учествовала је активно у 
раду Српског археолошког дру-
штва од 1987. до 1995. године, 
прво као технички секретар, 
а по-том и као члан редакције 
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Учествовала је на више научних скупова у земљи (Београд, 
Сремски Карловци, Кладово, Крушевац) и иностранству (Бугарска, 
Румунија, Македонија), а одржала је и неколико предавања по позову 
у Београду и Барселони.

Бави се проучавањем технологије керамику у праисторији са 
посебним нагласком на етноархеолошки аспект.

СТУДИЈЕ, РАСПРАВЕ И ПРИКАЗИ

1989
1. Ке ра ми ка гво зде ног до ба II Пе о ни је и Пе ла го ни је, На ша 

про шлост 4, Кра ље во 1989, 29–50.

1993
2. О тех но ло ги ји ке ра ми ке, Гла сник Сарпског археолошког 

друштва 9, Бе о град 1993, 121–129.

1994
3. Про блем по чет ка упо тре бе ви тла на цен трал ном Бал ка ну, 

Гла сник Сарпског археолошког друштва 10, 1994, 22–28.
4. The Chro no logy of the First Lo cal Use of the Pot ter’s Whe el in 

the Cen tral Bal kans, Bal ca ni ca XXV, Beograd 1994, 39–52.

1995
5. The Cha rac ter of Ce ra mic Fin dings from Pa i o nia and Pe la go nia 

from Iron Age II, Bal ca ni ca XXVI, Be o grad 1995, 57–74.
6. Два де сет пет го ди на Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ 

– шездесет го ди на од осни ва ња Бал кан ског ин сти ту та, Гла сник 
Сарпског археолошког друштва 11, Бе о град 1995, 312–318.

1996
7. Тех но ло ги ја ке ра ми ке кроз упо ред на ар хе о ло шка и ет но-

ло шка ис тра жи ва ња, Гла сник Сарпског археолошког друштва 12, 
Бе о град 1996, 7–12.

8. О зла ку ској грн ча ри ји и ње ном зна ча ју за ет но ло шка и ар-
хе о ло шка ис тра жи ва ња (On Zla ku sa’s Pot tery and its Sig ni fi can ce for 
Et hno lo gi cal and Ar cha e o lo gi cal Re se arch), Ка та лог I Ме ђу на род нe 
ли ков не ко ло ни је ке ра ми ке „Зла ку са 96“, Зла ку са 1996, 13–15.

9. Aleksandar Palavestra, Praistorijski ćilibar na centarlnom i 
zapadnom Balkanu, Bul le tin de Thra co lo gie, Re ser ches paléobal ka ni qu es 
et car pa to-pon ti qu es III, Man ga lia 1996, 149–150 (prikaz).

1997
10. In ter na ti o nal Sympo si um Ma ce do nia and the Ne ig hbo u ring 

Re gi ons from the 3rd to the 1st Mil len ni um BC, Ста ри нар XLVI II, Бе-
о град 1997, 223 (при каз).
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1998
11. Kroz sadašnjost u prošlost, IQ 2, Be o grad 1998.

1999
12. Sim ple Ionian Ce ra mics and the Pos si ble Ro u tes of it’s Ex-

pan si on, zbor nik sa međunarodnog sim po zi ju ma Ma ce do nia and the 
Ne ig hbo u ring Re gi ons from the 3rd to the 1st Mil len ni um BC, Ско пје 
1999, 100–106.

13. In ter na ti o nal Sympo si um Ma ce do nia and the Ne ig hbo u ring 
Re gi ons from the 3rd to the 1st Mil len ni um BC, Ста ри нар XLVI II, Бе-
о град 1997, 223 (при каз).

2001
14. Ке ра ми ка ра ђе на на ви тлу са ло ка ли те та ста ри јег гво зде-

ног до ба у По мо ра вљу, збор ник са на уч ног ску па Ар хе о ло шка ис тра-
жи ва ња на под руч ју Кру шев ца и њи хов зна чај за су сед не обла сти, 
Кру ше вац – Бе о град, 2001, 213–222.

15. Tec hno lo gi cal Aspects and Pro blems Con cer ning Ce ra mic Wa re 
and Pos si bi li ti es of Et hnic and Cul tu ral In ter pre ta tion, For ma tion on the 
Pa le o bal kan Pe o ples 1200–400 BC, Blagoevgrad (у штам пи).
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