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ХРОНИКАЗА2001.ГОДИНУ



15.јануар
На уч ни са рад ни ци Бал ка но ло шког ин сти ту та др Ми лан Ст. Про тић и др 

Ду шан Т. Ба та ко вић име но ва ни су за из ван ред не и опу но мо ће не ам ба са до
ре СР Ју го сла ви је у САД од но сно Грч кој. Ис тра жи ва чса рад ник мр Мир ко 
Пе тро вић име но ван је за Са ве зног се кре та ра за за ко но дав ство у Вла ди СР 
Ју го сла ви је, а ис тра жи вачса рад ник мр Бо рис Ми ло са вље вић за за ме ни ка 
Са ве зног ми ни стра за вер ска пи та ња.

15.фебруар–3.март
Ви ши на уч ни са рад ник др Мир ја на Де те лић бо ра ви ла је две не де ље 

у Пра гу на осно ву уго во ра о са рад њи из међу Срп ске и Че шке aка де ми је 
на у ка и умет но сти.

9.март
Ис тра жи вачса рад ник мр Ми лош Лу ко вић је одр жао пре да ва ње под 

на зи вом Српскистандарднијезикињеговифункционалнистилови на Ко
лар че вом Уни вер зи те ту. 

15.март
Научни саветник др Бо шко И. Бо јо вић по ста вљен је Де кре том пред

сед ни ка Ре пу бли ке Фран цу ске за ван ред ног про фе со ра на Уни вер зи те ту 
дру штве них на у ка EcoledesHautesEtudesecSciencesSocialesу Па ри зу.

24–26.март
Одр жан је међу на род ни на уч ни скуп у Бе о гра ду под на зи вом Београд

уделимаевропскихпутописаца,у ор га ни за ци ји Бал ка но ло шког ин сти ту
та СА НУ. Ви ши на уч ни са рад ник др Ђорђе С. Ко стић под нео је пле нар ни 
ре фе рат Тврава,подграе,град:НемачкипогледнаБеоград,а ис тра жи
вачса рад ник мр Љу бо драг П. Ри стић два ре фе ра та: Британскипутописци
оБеоградуудругојполовиниXIXвекаи ФотографскипутописБеограда
И.Громана.

31.март
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић одр жао је пре да ва ње Ан‑

трополошкиосновирелигијена по зив Ал тер на тив не ака дем ске обра зов не 
мре же.

7–8.април
Ви ши на уч ни са рад ник др Да ни ца По по вић под не ла је ре фе рат Fune‑

raryPracticeinMedievalSerbia–EschatologicalConcepts,SocialFunction 
на међу на род ној кон фе рен ци ји у Лон до ну.
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14.април
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић одр жао је пре да ва ње Транс,

екстазаипсихологијарелигије на по зив Ал тер на тив не ака дем ске обра
зов не мре же.

20–26.април
На по зив Ин сти ту та за сло вен ску фи ло ло ги ју Уни вер зи те та у Вар ша ви, 

на уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић одр жао је сле де ћа пре да ва ња: 
Страшилазадецу(20.април),ФитолошкиликСветогСаве(23.април),
ТраговишаманизмакодЈужнихСловена(26.април).

25.април
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић одр жао је пре да ва ње Свети

Саваусрпскојкултурина Уни вер зи те ту у По зна њу.

5–6.мај
Ви ши на уч ни са рад ник др Ђорђе С. Ко стић под нео је ре фе рат под на зи

вом КрагујевацуЕвропи–ЕвропауКрагујевцу,на на уч ном ску пу Крагујевац
измеђупрошлостиисадашњости,одр жа ном у Кра гу јев цу.

29–30.мај
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић под не ла је ре фе рат под на зи вом 

Полевûеисследованиÿ“влахов”всеверовосточноéСербиина међу на род ном 
на уч ном скупу у СанктПе тер бур гу Актуалüнûепроблемûбалканскогоÿзû‑
кознаниÿивопросûсаставлениÿбалканскоголингвистическогоатласа.

30–31.мај
На међу на род ном на уч ном ску пу Η Δυτικήία κατα τους χρόωους της 

τουρκικής у Сја ти сти Јо ван ка Ђорђе вић Јо ва но вић уче ство ва ла је са ра дом 
Ο  ιατροφιλόσοφος Παναγιώτης Παπακωστόπουλος απόδημος στη Σερβία από 
το Βελβενδό Δυτικής Μακεδονίας. 

27.јун
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић уче ство вао је на про мо ци ји 

ча со пи са Vi mi na ci um 12 на по зив На род ног Му зе ја у По жа рев цу.

23–28.јул
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић вр ши ла је те рен ска ет но лин гви

стич ка ис тра жи ва ња у око ли ни Ку ма но ва, у окви ру про јек таПирјахме,у 
ор га ни за ци ји На род ног Му зе ја у Ку ма но ву.

18–26.август
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић оба ви ла је те рен ска ис тра жи ва ња 

у под ко па о нич ким се ли ма се вер ног Ко со ва, у до ли ни Ибра и на пла ни ни 
Ро го зни. У ис тра жи вач ком ти му је би ла и Ма ри ја Илић, пост ди пло мац на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду.
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16.август
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић вр ши ла је ет но лин гви стич ка ис

тра жи ва ња у Ба ћев цу код Ба ра је ва за јед но са Ка тјом Ја ку шки ном, на уч ним 
ис тра жи ва чем Ин сти ту та за сла ви сти ку у Мо скви.

19–25.август
Ви ши на уч ни са рад ник др Да ни ца По по вић уче ство ва ла је на међу на

род ном ви зан то ло шком кон гре су на ко јем је под не ла ре фе рат TheRelicsof
theTrueCrossinMedievalSerbia:FunctionandMeaning.

9.септембар
Пре ми нуо на уч ни са вет ник, ака де мик др Дра го слав Ан то ни је вић.

17–22.септембар
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић оба ви ла је те рен ска ис тра жи ва

ња у срп ским се ли ма у Ма  ар ској (Че пел, пунк то ви Ло вра и Чип). У овом 
по ду хва ту је уче ство ва ла и Ма ри ја Илић, по стид пло мац на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду.

20–23.септембар
На уч ни са вет ник др Здрав ко Ан то нић под нео је ре фе рат Карактери

значајјунскогустанкауХерцеговини1941.годинена на уч ном ску пу под 
на зи вом ЈунскиустанакуХерцеговини1941,одр жа ном у Не ве си њу. 

15–19.септембар
У Ка ва ли је одр жан међу на род ни на уч ни скуп Η Καβάλα τα Βαλκάνια 

на ко ме је Јо ван ка Ђорђе вић Јо ва но вић има ла са оп ште ње Η Καβάλα στα 
οδοιπορικά της Ευρώπις (15ος – 19ος  αιώνας). 

1.октобар
Ви ши на уч ни са рад ник др Ђорђе С. Ко стић бо ра вио је као про фе сор по 

по зи ву на Фри дрих Ши лер Уни вер зи те ту у Је ни, где је у окви ру спе ци ја ли
стич ког кур са о Ју го и сточ ној Евро пи, Ин сти ту та за сла ви сти ку, Ин сти ту та 
за ро ма ни сти ку и Исто риј ског ин сти ту та, др жао пре да ва ња о не мач косрп
ским кул тур ним и књи жев ним ве за ма, под на зи вом DeutscheundSerben,
Begegnungen,Beziehungen,ImagologischeImplikationen.

6–7.октобар
Одр жан је међу на род ни на уч ни скуп на Ски а то су под на зи вом Папа‑

диамандисовокњижевноделонастраним језицима,на ко јем је на уч ни 
са вет ник др Ми о драг Сто ја но вић под нео ре фе рат Пападиамандисовака‑
рактернаприповеткакодСрба.

13–19.октобар
У Бу дим пе шти је одр жан TASC Col lo qu i um ReconstructingAncientBo‑

undaries – Church and To po graphy. На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић 
је при ја ви ла ре фе рат под на зи вом OrthodoxsrhinesitesinKosovo ко ји је 
пред ста ви ла ви ши на уч ни са рад ник др Мир ја на Де те лић.
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14.октобар
Ис тра жи вачса рад ник мр Љу бо драг П. Ри стић под нео је ре фе рат на 

ко ме мо ра тив ној све ча но сти СО Кра ље во по во дом обе ле жа ва ња не мач ког 
стре ља ња гра  а на Кра ље ва 1941. го ди не, под на зи вом Краљево1941.–по‑
гледпослешездесетгодина.

15.октобар
Ис тра жи вачса рад ник мр Љу бо драг П. Ри стић отво рио је из ло жбу Кра‑

љево1941–1945 ко ју су при пре ми ли На род ни Му зеј и Исто риј ских ар хив 
у Кра ље ву.

16.октобар
Ис тра жи вачса рад ник мр Љу бо драг П. Ри стић под нео је ре фе рат под 

на зи вом Обележавање годишњице стрељања уКраљеву 1941. године
(1945–2000)–Компаративноистраживањеизвештајаујавнимгласилима 
на окру глом сто лу Краљево194.године.

19–21.октобар
Одр жан је међу на род ни на уч ни скуп у Со лу ну под на зи вом Lerüledela

GrécependantlaDeuxiémeGuerreMondiale(1939–1945).На уч ни са вет ник 
др Бо шко Бо јо вић под нео је ре фе рат под на зи вом LaquestiondeThessalo‑
niqueetlacriselesBalkans(octobre1940–mars1941.)

28.октобар
Књи га Словенскамитологија,Енциклопедијскиречник,чи ји је ко а у тор 

на уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић, про гла ше на је за “књи гу го ди не” 
на Бе о град ском сај му књи га.

28.октобар
Об ја вљен је Малиречникцрквенихпојмоваис тра жи вачса рад ни ка мр 

Љи ља не Сто шић.

28.октобар
Об ја вље на је књи га на уч ног са вет ни ка др Здрав ка Ан то ни ћа Документи

огеноцидунадСрбимауБиХодаприлскогратадоавгуста1941. у из да њу 
Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ и Ака де ми је на у ка Ре пу бли ке Срп ске.

Новембар
Током новембра Историјасрпскогнародако ју су на пи са ли на уч ни са

рад ни ци: др Ми лан Ст. Про тић, Ду шан Т. Ба та ко вић, др Алек сан дар Фо тић 
и до цент др Ни ко ла Са мар Ÿић, об ја вље на је на ко реј ском је зи ку у Се у лу.

1.новембар
Ака де мик др Ни ко ла Та сић, на уч ни са вет ник, име но ван је за ди рек то ра 

На род ног Му зе ја у Бе о гра ду. 
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1.новембар
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић име но ван је за вр ши о ца ду

жно сти ди рек то ра Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ.

7.новембар
Пен зи о ни са ни на уч ни са вет ник, ака де мик др Дин ко Да ви дов до био је 

на гра ду Ву ко ве за ду жби не за сво ју мо но гра фи ју Сентандрејскасаборна
црква.

15–17.новембар
Ви ши на уч ни са рад ник др Да ни ца По по вић под не ла је ре фе рат Пећин‑

скецрквеииспосницеобластиПолимља.Досадашњирезултатииправци
даљихпроучавања,на на уч ном ску пу у При је по љу под на зи вом Културни
идентитетПолимља.

18–20.новембар
На уч ни са вет ник др Бо шко И. Бо јо вић под нео је ре фе рат под на зи вом

EntreéconomieMondeetéconomied’EtatVeniseetlesmétauxprécieuxdes
Balkans(XVe–XVIesiécles),на на уч ном ску пу у Ве не ци ји под на зи вом Serbia
eItalianelMedioevo(secc.X–XV),у ор га ни за ци ји фон да ци је Gi or gio Ci ni.

27.новембар
Збор ник ра до ва КултсветихнаБалканучи ји је уред ник ви ши на уч ни 

са рад ник др Мир ја на Де те лић, пред ста вљен је у Лон до ну на School of Sla
vo nic and EastEuro pean stu di es. Збор ник је пред ста вио др Гра хам Џонс.

29.новембар–01.децембар
Ви ши на уч ни са рад ник др Ђорђе С. Ко стић под нео је ре фе рат под на

зи вом Makedonien in deutschenEnzuklopдdien derGegenwartна Дру гом 
Не ма чкома ке дон ском ску пу, одр жа ном у Је ни.

6–7.децембар
На уч ни са рад ник др Алек сан дар Фо тић уче ство вао је на Међу на род

ном окру глом сто лу ПисањеиразумевањеисторијенаБалкануу Ге те о вом 
ин сти ту ту у Бе о гра ду.

7–9.децембар
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић уче ство ва ла је на Међу на род ном 

на уч ном ску пу ЈугословенскиБанат,културнаиисторијскапрошлост,
одр жа ном у Ре ши ца ма.Под не ла је ре фе рат Обичај„кумачење“кодВлаха
Царана.

7.децембар
Ис тра жи вачса рад ник мр Ми лош Лу ко вић, у својсту уредника, уче

ство вао је на представљању књи га аутораБра ни сла ва Брбо ри ћа Социо‑
лингвистичкиогледиIиII(Ојезичкомрасколу,Сјезиканајезик), Београд 
2000, 2001. 
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7–8.децембар
На уч ни са вет ник др Здрав ко Ан то нић уче ство вао је на на уч ном ску пу

Филозофско‑филолошкенаукенапочетку21.века,одр жа ном у Ба ња Лу
ци. Под нео је ре фе рат УтицајраспадаЈугославијенаисториографијуи
архивистику.

12–13.децембар
У Бе о гра ду је одр жа на Међу на род на кон фе рен ци ја ис так ну тих европ

ских на уч ни ка о кул тур ној исто ри ји Бал ка на. Уче ствовали су углед ни на
уч ни ци из ино стран ства: ми ни стар про све те у Вла ди Ру му ни је, ака де мик Р. 
Те о до ре ску, пред сед ни к Међу на род ног ко ми те та AIES SE, проф. др Ан дре 
Ги ју, пред сед ни ци на ци о нал них ко ми те та AIES SE из Ал ба ни је, Бу гар ске 
и Грч ке,  а  у име Института др Бо шко Бо јо вић.

21.децембар
На уч ни са вет ник др Ми о драг Сто ја но вић одр жао је пре да ва ње о Па

па ди о ма ди со вој ка рак тер ној при по ве ци код Ср ба на Ко лар че вом Уни вер
зи те ту.
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ХРО НИ КА ЗА 2002. ГО ДИ НУ

1.јануар–27.јун
Че до мир Ан тић је бо ра вио као сту дент пост ди пло мац на Уни вер зи те ту 

у Бри сто лу (Ве ли ка Бри та ни ја).

18.јануар
На уч ни са вет ник др Бо шко Бо јо вић уче ство вао је на на уч ном ску пу Le

Sud‑Esteuropéenetl’Europe.Originesetperspectivesd’unealtéritémalassu‑
meenmargedel’élargissementeuropéen,Fo rum: L’EuropeetlaMéditerranée,
одр жа ном у Па ри зу.

1.фебруар
Са ња Пи ли по вић је за сно ва ла рад ни од нос као ис тра жи вачпри прав

ник.

Фебруар
Та ња Пе тро вић је уче ство ва ла на Међу на род ном на уч ном ску пу под 

на зи вом ОбичајизаконнаБалкану(CustomandLawintheBalkans)у Бла
го ев гра ду у Бугарској. Под не ла је ре фе рат: Србиусловеначкојпокрајини
Белојкрајиниињиховјезикизмеђуправаиобичаја(SerbsintheSlovenian
RegionofBelaKrajinaandtheirLanguagebetweentheCustomandLaw).

1–28.фебруар
На по зив Ин сти ту та за ме ди те ран ске сту ди је из Ре тим на, на уч ни са

рад ник др Алек сан дар Фо тић је др жао курс из осман ске ди пло ма ти ке и 
па ле о гра фи је пост ди плом ци ма на Уни вер зи те ту на Кри ту, Оде ље ња за 
исто ри ју и ар хе о ло ги ју.

25.фебруар
На уч ни са рад ник др Алек сан дар Фо тић одр жао је пре да ва ње на Крит

ском уни вер зи те ту у Ре тим ну под на зи вом TheUseofnon‑OttomanDocu‑
mentsintheIslamic(Kadi)LawCourtduringtheOttomanPeriod.

Март
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић и Та ња Пе тро вић уче ство ва ле су 

на Међу на род ном на уч ном ску пу под на зи вом Скривенемањине:Језички
и етничкиидентитету алпско‑јадранскомрегиону (HiddenMinorities:
LanguageandEthnicIdentities in theAlpine‑AdriaticRegion),одр жа ном у 
Ра ден ци, Сло ве ни ја. Др Би ља на Си ки мић је под не ла ре фе рат по на зи вом 
EthnolinguisticResearchofSerbsintheIslandofCsepel,Hungary,Possibili‑
tiesandPerspectives,Та ња Пе тро вић рад са на сло вом Thelanguageofthe
AutochthonousSerbianMinorityinSouthernSlovenia.
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1–03.март
На уч ни са вет ник др Бо шко Бо јо вић уче ство вао је на на уч ном ску пу 

под на зи вом Ledialoguedeshistoriensdel’ex‑Yougoslavie.Unsuperlatifde
communicationdansleprocessusdepaix,Lacommunicationdansleproces‑
sushistoriqueenfaveurdalapaix–lecasduSud‑esteruopéen,одр жа ном у 
Па ри зу у ор га ни за ци ји UNESCOа и AIESEEa.

5–8.март
На уч ни са вет ник др Бо шко Бо јо вић уче ство вао је на Међу на род ном 

на уч ном ску пу (AIESEE–UNESCO): La communication dans le processus
historiqueenfaveurdelaPaix,одр жа ном у Па ри зу.

Април
Та ња Пе тро вић је уче ство ва ла на Кон фе рен ци ји про јек та за исто ри ју 

ју го и стич не Евро пе (TheSoutheastEuropeanJointHistoryProjectConferen‑
ce),одр жа ном у Ати ни.

Април
Одр жан је Међу на род ни на уч ни сим по зи јум о Вла си маРу му ни ма у 

За је ча ру. На ску пу је уче ство ва ла на уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић. 
Под не ла је ре фе рат под на зи вом Перспективеетнолингвистичкихистра‑
живањаВлахасевероисточнеСрбије.

Април
Ви ши на уч ни са рад ник др Мир ја на Де те лић уче ство ва ла је на Међу

на род ном на уч ном ску пу о тра ди ци о нал ној епи ци по во дом отва ра ња Ауле 
Сер ван тес на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду.

18.април
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић одр жао је пре да ва ње под 

на зи вом Лажнибоговиусловенскојмитологијина На уч ној три би ни Исто
риј ског ин сти ту та СА НУ.

1–3.мај
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић оба ви ла је те рен ска ет но лин гви

стич ка ис тра жи ва ња у Зве зда ну и Гам зи гра ду.

10.мај
Мр Ми ро слав Свир че вић за сно вао је рад ни од нос као ис тра жи вачса

рад ник.

9–13.мај
На на уч ном ску пу Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας στις χώρες όλου του 

κόσμου από την αρχαιότητα ως σήμερα  одр жа ном у Ка ва ли Јо ван ка Ђорђе
вић Јо ва но вић има ла је са оп ште ње Διάδοση της ελληνικής κουλτούρας στους 
Σέρβους.

20.мај
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић одр жа ла је пре да ва ње Влајнана 

три би ни из ци клу са Женеизмањинскихгрупа,у Кул тур ном цен тру Но вог 
Са да.
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23–24.мај
По во дом сто го ди шњи це Срп ског књи жев ног гла сни ка Ин сти тут за књи

жев ност и умет ност ор га ни звао је скупАк си о ло шки аспект тра ди ци је у 
срп ској књи жев ној пе ри о ди ци. Јо ван ка Ђорђе вић Јо ва но вићуче сто ва ла је 
са оп ште њем НеохеленскакњижевностуСрпскомкњижевномгласнику.

30.мај
На уч ни са рад ник др Алек сан дар Фо тић одр жао је пре да ва ње под на зи

вом Средњевековнеповељенаосманскомсуду:примериизповестимана‑
стираХиландара(15–16.век),у окви ру ци клу са СветаГораАтонска,у 
би бли о те ци гра да Бе о гра да.

Јун
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић оба вио је те рен ска ет но граф

ска ис тра жи ва ња на пла ни ни Го ли ји (порвш Руд но).

Јун
Одр жан је на уч ни скуп у Ни шу под на зи вом Културнииетничкииден‑

титетупроцесуглобализацијеирегионализацијеБалкана.На ску пу су 
уче ство ва ле на уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић и Та ња Пе тро вић. Др 
Би ља на Си ки мић је под не ла ре фе рат под на зи вом Етичкистереотипио
ВласимауСрбији,а Та ња Пе тро вић ре фе рат под на зи вом ИзбеглицеизХр‑
ватскеиБоснеиХерцеговинеуСрбији:културниијезичкиидентитет.

Јун
Ви ши на уч ни са рад ник др Да ни ца По по вић оба ви ла је де ли мич но те

рен ско ре ког но сци ра ње пе ћин ских ло ка ли те та у кли су ри ре ке Црм ни це.

02.јун
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић вр ши ла је те рен ска ис тра жи ва ња 

у Жит ко ви ци.

3–5.јун
На уч ни са вет ник др Бо шко Бо јо вић уче ство вао је на на уч ном ску пу 

Del’hagiographiqueaubiographiquedansl’espacesud‑slave(Ixe–XVIIes.),
L’hagiographieduSud‑esteuropéen,E.H.E.S.S, одр жа ном у Па ри зу.

5јун
Балканолошки институт САНУ и Zepter Book World у Салону САНУ 

представили су књигу Словенскамитологија,Енциклопедијски речник 
(редакфори С. М. Толстој и Љ. Раденковић). О књизи су говорили академик 
Светлана Толстој (Москва), др Ана Плотњикова (Москва), академик Предраг 
Палавестра, проф. др Алаксандар Лома и проф. др Љубинко Раденковић. 

6.јун
У Матици српској у Новом Саду др Љубинκо Раденковић је учествовао у 

престављању књиге Словенскамитологија,Енциклопедијскиречник (Zepter 
World book, Београд 2001).
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26.јун
Ис тра жи вачса рад ник мр Љи ља на Сто шић од бра ни ла је док тор ску 

ди сер та ци ју под на зи вом Српска уметност1690–1740,на Оде ље њу за 
исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, пред ко ми си
јом у са ста ву: проф. др Иван Ђорђе вић (пред сед ник ко ми си је), проф. др 
Ми ро слав Ти мо ти је вић (мен тор) и проф. др Алек сан дар Ка ди је вић (члан 
ко ми си је).

30.јун–3.јул
На уч ни са вет ник др Бо шко Бо јо вић био је на сту диј ском бо рав ку на 

Све тој Го ри.

Јули
Ви ши на уч ни са рад ник др Да ни ца По по вић оба ви ла је си сте мат ска ис

тра жи ва ња ком плек са сред ње ве ков них ис по сни ца ма на сти ра Ми ле ше ве, 
у ор га ни за ци ји Му зе ја у При је по љу.

3–30.јул
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић оба ви ла је те рен ска ис тра жи ва ња 

у Ду бљу, Ја се но ву, Гр ља ну, Лу ко ву, Ла за рев цу, Лу ка ви ци код Ла за рев ца, 
Обре нов цу и Ве ли ким Цр ље ни ма.

8–12.јул
На уч ни са рад ник др Алек сан дар Фо тић уче ство вао је на Међу на род

ном на уч ном ску пу 15. SymposiumofCIEPO(ComiteInternationalD’Etudes
Pre‑OttomanesetOttomanes) одр жа ном у Лон до ну. Том при ли ком под нео 
је ре фе рат под на зи вом Non‑OttomanDocumentsintheKadis’Courts(Molo‑
viyaMedievalCharters):ExamplesfromtheArchiveoftheHilandarMonastery
(15th–17thcentury).

8.јул
Та ња Пе тро вић је од бра ни ла ма ги стар ску те зу под на зи вом Здравица

кодбалканскихСловена на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, пред ко ми
си јом у са ста ву: проф. др Алек сан дар Ло ма, проф. др Дра га на Мр ше вић и 
др Би ља на Си ки мић.

10.јул
Та ња Пе тро вић и Че до мир Ан тић за сно ва ли су рад ни од нос као ис тра

жи ва чипри прав ни ци.

21–25.август
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић оба ви ла је те рен ска ис тра жи ва ња 

у До ло ву, Тре шње ви ци и Стра жи лу.
3.септембар
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић одр жа ла је пре да ва ње под на зи

вом RumanianRomainSerbia на ску пу IdentityandIntegrationofRomain
SEE,одр жа ном у Хер цегНо вом.
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Септембар
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић уче ство ва ла је на Међу на род ном 

на уч ном ску пу Актуалнипроблеминабалканскотоезикознание.Аспекти
наизследвантеонаобùобалканскаталексика,одр жа ном у Со фи ји. Том 
при ли ком је под не ла ре фе рат РомиБањашиуЈугославијиизетнолингви‑
стичкеперспективе.

4–8.септембар
Ви ши на уч ни са рад ник др Алек сан дар Па ла ве стра уче ство вао је на 

на уч ном ску пу PrincelyGraveslandscape,одр жа ном у Чач ку. На ску пу је 
под нео ре фе рат Сахрањивањеподхумкамаубронзаноигвозденодоба.

9–13.септембар
На уч ни са рад ник др Алек сан дар Фо тић под нео је ре фе рат под на зи вом 

ConcealedDonationoraSale:TheAcquistionofMonasticProperty(15th–17th
century),на Међу на род ном на уч ном ску пу XIVTürkTarihKongresi(XIVth
TurkishCongressofHistory),одр жа ном у Ан ка ри.

12.септембар
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић уче ство вао је на 32. међу

на род ном на уч ном са стан ку сла ви ста у Бе о гра ду. Под нео је ре фе рат под 
на зи вом Заклињањаоднежитаусловенскимспоменицимаинародномве‑
ровању.На истом ску пу Јо ван ка Ђо ре  е вић Јо ва но вић има ла је са оп ште ње
ЛирскенароднепесмеучасописуБукет.

12.септембар
Ви ши на уч ни са рад ник др Алек сан дар Па ла ве стра одр жао је пре да ва ње 

под на зи вом ПраисторијскаВинчауисторијиитеоријисрпскеархеоло‑
гије,у Му зе ју на у ке и тех ни ке СА НУ.

16‑21.септембар
Ви ши на уч ни са рад ник др Мир ја на Де те лић уче ство ва ла је на Че твр тој 

го ди шњој кон фе рен ци ји TASC у Ге тин ге ну, Не мач ка.

2.октобар
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић одр жао је пре да ва ње под на

зи вом Лажирањедревнесловенскепрошлостиу Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју 
и дру штве ну те о ри ју у Београду.

8.октобар
У Сту диу 21 у Пан че ву представљена је књига мр Ми ро слав Свир че вић 

СвитањедемократијеуВестминстеру. На про мо ци ји су го во ри ли: проф. 
др. Ко ста Ан дре је вић у име из да ва ча, др Во ји слав Ста нов чић, до пи сни члан 
СА НУ и на уч ни са рад ник др Ми лан Ст. Про тић.

13.октобар
На уч ни са рад ниκ др Би ља на Си κи мић обави ла је теренска истражива‑

ња у Бу κовику код Аранђе лов ца.
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30.октобар
У Салону κлуба САНУ представљена су издања Балκанолошκог 

института САНУ:Александар Лома  ПракосовоСловенскиииндоевропски
коренисрпскеепике,Снежана Ферјанчић Насељавањелегијскихветерана
убалканскимпровинцијамаI–IIIвекн.е.О  књигама су говорили академик 
Слободан Душанић, проф. др Љиљана Црепајац, проф. др Љубинко 
Раденковић аутори књига.

Новембар
Одр жан је на уч ни скуп под на зи вом Српскијезикуконтекстуактуелне

језичкеполитикенаКосовуиМетохији, у Ко сов ској Ми тро ви ци. На уч
ни са рад ник др Би ља на Си ки мић под не ла је ре фе рат Етнолингвистичка
истраживањасеверногКосова: култнаместа.На ску пу је уче ство вао 
и ис тра жи вачса рад ник мр Ми лош Лу ко вић, који је поднео саопштење о 
могућностима истраживања косовскометохијских говора међ расељеним 
лицима у Републици Србији.

3–6.новембар
У Мо ра чи и Под го ри ци је одр жан на уч ни скуп под на зи вом 750година

манастираМораче. Ви ши на уч ни са рад ник др Да ни ца По по вић под не ла је 
ре фе рат под на зи вом КтиторМорачеињеговкулт,ис тра жи вачса рад ник 
мр Ве сна Ми ла но вић ре фе рат под на зи вом Опрвобитномпрограмузидног
сликарствауприпратиБогородичинецрквеуМорачи, а мр Милош Луковић 
рефетарНародносхавтањеотериторијалнојприпадностиморачкогкраја
крозисторију.

5.новембар
Ви ши на уч ни са рад ник др Алек сан дар Па ла ве стра одр жао је пре да ва ње 

PrehistoricAmberintheCentralBalkans у На род ном му зе ју у Бе о гра ду.

15–17.новембар
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић одр жао је пре да ва њеКултурни

обрасциисигурностна Та ри, у ор га ни за ци ји Удру же ња Здраводасте.

22–23.новембар
У Но вом Са ду је одр жан Међу на род ни на уч ни скуп под на зи вом Банат,

историјскаикултурнапрошлост. На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић 
под не ла је ре фе рат под на зи вом Традиционална влашкакултураданас:
ursitoarele,а ис тра жи вачса рад ник мр Ми ро слав Свир че вић ре фе рат под 
на зи вом Идејефранцускереволуцијенацрквено‑народномСаборууТеми‑
швару1790.године.

28–30.новембар
На уч ни са рад ник др Би ља на Си ки мић оба ви ла је те рен ско ис тра жи ва ње 

у Су ва ји и Из бе ни ци.
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9.децембар
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић представио је  књи гу Прако‑

сово, ауто ра др Алек сан дра Ло ме, у До му Во ји сла ва Јо ва но ви ћа – Оде ље ња 
за на род ну књи жев ност у Бе о гра ду.

13.децембар
На уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко вић уче ство вао је на на уч ном 

ску пу Својитуународнојкултури,у Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју и дру
штве ну те о ри ју.

20.децембар
У Вуковој задужбини у Београду уручена је награда за науку Вукове 

задужбине проф. др Алекандру Ломи за књигу Пракосово,Словенскии
индоевропски корени српске епике у издању Балканолошког института 
САНУ. О књизи је говорио проф. др Љубинко Раденковић.

30.децембар
Управни одбор „Фонда академика Васе Чубриловића“ за награде из 

историје Балкана, његових земаља и народа при Балканолошком институту, 
донео одлуку да се из средстава Фонда доделе награде за самостално дело 
и то: др Александру Фотићу, за докторску дисертацију „Турска и Хиландар 
у XVI и XVII веку“, одбрањену на Филозофском факултету у Београду, 
октобра 1999. године (објављену под насловом СветаГораиХиланадар
уОсманском царству XV‑XVII век) и мр Јелени МргићРадојчић, за 
магистарски рад „Доњи Краји босанске државе у средњем веку“, одбрањен 
на Филозофском факултету у Београду, октобра 2001. године (објављен под 
насловом ДоњиКраји.КрајинасредњовековнеБосне). Награде се састоје 
из повеље и новчаног износа, који је одре ен чланом 5 Правила Фонда.

    


