


ХРОНИКА БАЛКАНОЛОШКОГ ИНСТИТУТА СРПСКЕ АКАДЕМШЕ

НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА 1988. ГОДИНУ

Janyap

Александар Фотип засиовао je радни однос у Балканолошком инсти

туту САНУ, као приправник у научноистраживачксо делатности, на про-

jeKTy HcTopnja балканских народа.

Научни саветник Балканолошког института САНУ, др Душан Лукач,

вршио je архивска истраживаша у Централном немачком архиву у Пот

сдаму за тему Етннчка померанъа и демографске промене на Балкану

у току друтог светског рата. Истраживан>а су TpajaAa четрнаест дана.

Систематска теренска истраживан>а ритуалног театра старобалканског

становништва влашког порекла вршена су под руководством др Дра-

гослава Антон^евиЬа, научног саветника Института. Истраживанл je

обавл>ено у Нипарщ'и (Истра), a TpajaAo je осамнаест дана.

Мр Бошко BojoBHh боравио je петнаест дана у Паризу и са CBojHM

менторима обавио низ консултативних разговора. По повратку мр Б.

BojoBuh поднео je извепгау о разговорима Koje je по задатку Инсти

тута водно у La Maison des sciences de l'home. Найме, прецизиране су

пеке обавезе Koje произилазе из Протокола о сарадн»и ове познате

француске инстнтущце и Балканолошког института.

Седмодневна исиптивала обимног Ьилибарског материала у My3ejHMa

Задра и Сплита извршио je мр Александар Палавестра. Нилибарски

налази са овог noApy4ja некадашнъих Либурна нарочито су 3Ha4ajHH

ради утврЬиваньа трговине пилибаром у праистории. Магистар Пала

вестра обишао je и неколико налазишта либурниских насел>а.

Др Петар Милосавл>евип, научни саветник, припремио je и предао

у штампу друго, допун>ено издание мoнoгpaфиje Миша АнастасщевиН.

Кн.ига he бити штампана у Дон>ем Милановцу — MajAaHneKy.

Фебруар

Мр Лзубинко РадснковиЬ провео je месец дана у Москви на студщском

боравку и уз noMoh академика Никите ToACToja и других колега из

Института за балканистику и словенске науке, проучавао обреде, оби
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naje, 6ajan,a и друге облике словенске народне културе. Стечена знаььа

и прикупл>ени подаци користипе му за израду докторске дисертацщ'е.

Ca рефератом Структура \ужнословенског заговора, магистар Раденкс-

вип учествовао je на научном скупу Етнолингвистика текста, а одржао

je и два предавала, на Универзитету у Москви и Институту за балка

нистику и cAaBjaiiOBe,\ennje Академп]е наука СССР-а.

06jaB.\.ena je кн>ига др Душана Лукача Tpehu Pajx и земле ]угоисточне

Европе, том III. Кн>ига je за^едничко издан>е 1^ноиздавачког и новин-

ског центра и Балканолошког института.

Март

Током CTYAHjcKor боравка од месец дана у Паризу др Милан Протип

дошао je до 3Ha4ajHHx сазнада и података везаних за тему Kojy истра-

»yje — Идеологщ'а радикалне странке. Истраживала je вршио у Ин

ституту за политичке науке, Библиотеци радикалне странке, Библиоте-

ци INALCO, HaiwonaAHoj библиотеци, Националном архиву и у Архиву

министарства иностраних послова Француске.

Април

Као референт и организатор др Петар Милосавл>евнЬ учествовао je на

научном скупу у Неготину поводом стотридесете годишн»ице роЬен>а

БорЬа CTaHojeBiiha са рефератом Аруштвено-економски и политички

услови развода научне мысли и делатности у Србщи кра\ем XIX и

кочетком XX века.

На темел>у споразума о сарадн>и са Калифоршцским универзитетом, у

Сайта Барбари одржан je дводневни научни скуп на тему ЬАиграцще

на Балкону током векова. Y име Балканолошког института САНУ, на

скупу су са рефератама учествовали: проф. др Никола Тасип, др Дра-

гол>уб AparojAOBHh, академик Радован СамарциЬ, др Милан Протип,

Проф. др Драгол>уб Живojинoвиñ, др Драгослав Антонщевий, др Бу-

рица Крстип и др Веселии Буретип. Америчку екипу, Koja ce cacrojaAa

од HajeMHHeHTHHjHx научника, предводио je проф. Адшитрще БорЬевий,

члан САНУ ван радног састава. Балканолошки институт пренео je на

себе обавезу да радове o6jaBH у посебном зборнику на енглеском je3iucy.

Током студщ'ског боравка у Америци др Драгослав Антошцевип вршио

je истраживаньа на Колумбщском универзитету, Метрополитен Mysejy

и Линколн центру у Н>у)'орку. Услед великих могуЬности за научноистра-

живачки рад, интересовала др Д. Антошцевипа кретала су се од упо-

реЬен>а теорщско-методолошких принципа америчких етнолога до утвр-

Ьиван>а конкретних факата.

Професор К. Сволопулос из Института за балканске cryAnje — Солун,

био je гост нашег Института седам дана на основу споразума о реци-

прочном финансиран>у боравка научних рашика оба института. Разго-

ворима Kojn су том приликом воЬени у Балканолошком институту ута-

начене су обавезе поводом наредног 3ajeAHH4Kor скупа под називом

Миграцще на Балкану од XVII до XIX века KojH he ce 1990. године

одржати у Београду.

Гост Балканолошког института био je и др Владимир Волков из Инсти

тута за балканистику и cAaBjaHOBeAeftHje Академ^е наука СССР. Др Вла

димир Волков вршио je научна истраживан>а у Београду четрнаест
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дана. Ca др В. Волховом у Балканолошком институту су у више навра-

та воЬени разговори о досадашн>им резултатима истраживан»а на за-

jeAHHMKoj теми два института Односи народа Зугославще и СССР-а

према фашистичко] Неманко] 1941—7945.

Y Културном центру Студентског града, др Драголуб AparojAOBnh одр-

жао je предавайте Гностицизам у раном хришпанству.

Aíaj

Рукопис монографи]'е Правни обичащ кроз истоouiу и данас, др Бурица

Kpcrah предао je Балканолошком институту САНУ. Рукопис je припрем-

л»ен за штампу и бипе сфавллн у cepHjH Посебна издала Института.

Проф др Никола ТасиЬ учествовао je на научном скупу у Толбихину са

рефератом Енеолитске културе источне Cpbuje.

Cepnjy предавала о истории и савременим друштвено-политичким зби-

ван>има на Косову, др Веселии Буретип одржао je у Питсбургу, Чи-

кагу. Торонту и Паризу.

Проф. др Артур Бенкоф и проф. др Фредерик Винтер из Бруклин ко-

леца, Универзитета IbyjopK, боравили су у Београду ради успоставллнл

сарадн>е са Балканолошким институтом и 3ajeAHH4KHx археолошких

истраживан>а. Договорено je да се археолози из Бруклин колеца укл>у-

че у археолошка истраживан>а околине Крушевца Koja Народни My3ej

из Крушевца и Балканолошки институт Леднички o6aBA>ajy eeh не-

колико година. Магистар Александар Палавестра и колеге из FbyjopKa

су обшили терен Глободер Kpaj Крушевца Kojn he се ове године ис-

траживати.

Са рефератом Традици/'ска култура — културне промене и соцщали-

зацща, мр Л>убинко Раденковий учествовао je на IX конгресу психо

лога у BpH>a4Koj Бан>и.

На Филозофском факултету у Скопл>у, др Арагол>уб Драпуловип одр

жао je предавале Козма Презвитер и црквене прилике у Македонищ

средином X века.

1ун

Ненад ФилиповиЬ засновао je радни однос у Балканолошком институту

САНУ на npojeKTy Исгориja балканских народа као приправник у на-

учноистраживачком раду.

Научни саветник др Динко Давидов провео je десет дана у манастиру

Хиландару и обрадио збирку графика овога манастира. Овим je припре-

мио основу за студщу Бакрорезн манастира Хиландара Koja he бити

штампана као посебна публикацща корпуса хиландарских гравира.

У Нишу je одржан састанак стручн>ака Траколошког института Бугар-

ске академ^е наука, Центра за балканолошка испитиваша Академ^е

наука Босне и Херцеговине и Балканолошког института САНУ ради

припреме научног скупа Палеобалканска племена од Црног до Jadpan-

ског мора. Из Балканолошког института састанку je присуствовао проф.

др Никола Tacnh Kojn je уз академика Алоjза Бенца инициатор овога

научног подухвата.
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Балканолошки институт CAHY омогупио je петодневни научноистражи-

вачки рад у Београду др .Гозефу Конраду из Канаде.

Магистар Александар Палавес1ра провео je седам дана на Универзитету

у Милану где постсуи велики центар за документащцу о Лилибарским

налазима из праисторще у Италии. Италика je главна карика у трго-

вачком ланцу пилибаром у праистории па су сазнан>а италщанских

археолога и упознаван>е налаза ове врете из Италщ'е мр А. Палавестри

омогуЬили свеобухватшца изучаван>а пилибарских налаза из тугославще.

]ул

Y Галерщи Српске академще наука и уметности отворена je изложба

археолошких налаза са локалитета Гомолава. Систематска археолошка

истраживаша на Гомолави вршена су преко двадесет година у орга

низации и под руководством стручаака из BojBobaHCKor My3eja, Фи-

лозофског факултета из Новог Сада, Археолошког института, 3aBii4ajHor

My3eja из Руме и Балканолошког института CAHY.

Под руководством мр Александра Палавестре и уз консултащ^е проф. др

Николе Тасипа извршено je десетодневно археолошко истраживале у

селу Глободер код Крушевца. На археолошким ископаванэима учество-

вали су: из Народног музеja Крушевац EMH.vnja Томий и Никола

Берий, из Бруклин колеца Универзитета FbyjopK др Артур Бенкоф и др

Фредерик Винтер и из Балканолошког института мр Александар Па-

лавестра и Кранислав Вранип. ПронаЬени су изузетно атрактивни и

научно интересантни археолошки налази.

Издавачка радна организащца „Минерва" из Суботще испоручила je

Балканолошком институту кн>игу JaHKa Радовановийа Иконографска

истраживагъа.

Александар Фотий je месец дана провео у Истанбулу где je усавршавао

знаьье османско-турског je3HKa, похаЬао курс савременог турског je3H-

ка и радио у библиотекама: CyAejMaHH, Милет, Éaja3HT и Кеприли.

Академик Радован СамарциЙ изабран je за председника Српске кн>и-

жевне задруге.

Август

На научном скупу о Цинцарима Kojn je одржан у 3anaAHoj HeMa4Koj

прочитан je реферат др Петра Милосавл>евийа Неке напомене о Вла-

сима — сточарима на Балкану. Др П. Милосавл>евиЙ HHje присуство-

вао овом скупу.

Десетодневно рекопюсцираае околине Крушевца са пробним ископа

ванэима у Макрешанима обавл>ено je под руководством проф др Ни

коле Тасийа. Поред руководиоца археолошку екипу чинили су: Еми-

AHja Томий, Никола Берий, Гордана ЧаЬеновиЙ и Кранислав Вранип.

Истраживанэа су дала добре резултате.

Y Рожа]'ама je одржан трндесетпети конгрес фолклориста .Тугославще

на коме je др Миодраг CTojaHOBHh прочнтао реферат Xajdynxa и

клеапска пушка у народным песмама.

Септембар

Др Драгол>уб AparojAOBuh припремио je и предао у штампу рукогше

CTyAHje Митологумена crape килирске кн>ижевности. CTyAHjy o6jaBA?yje

Македонска кн»ига — Скопл>е.
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Зборник радова са меЬународног научног скупа Старина Новак и н>е-

гово доба o6jaeA>eH je под истим насловом, а тираж испоручен Ин

ституту.

Научни саветник др Миодраг CTojaHoenh припремио je и написао

уводну cTyAHjy за Антологи/у грчког народног песништва. Поред Ин

ститута и СКЗ, за штампан>е ове кн>иге заинтересована je и Вукова

задужбина.

Y сарадн>н са културно-просветним за]елннцама Кладова, MajAaHKena

и Неготнна, Koja je постала традиционална, Балканолошки институт

организовао je научни скуп поводом двестоте годиппъице Кочине кра-

jHHe. Том приликом одржана je и мала свечаност пред спомеником

Коче АнЬелковиЬа. Y име Института организатор je био др Петар Ми-

лосавл>евиЬ. На скупу су, поред осталих, говорили др Радован Самарций,

др Павле ВасиЬ., др Петар Милосавел>вип др Радмила Тричковип др

БорЬе Костип као и просветни радници ове peraje.

Ар Миодраг CTojaHOBuh учествовао je на меЬународном научном скупу

Састанак слависта у Вукове дане са рефератом Одломци „Горског Ви-

]енца" у латинском преводу.

На меЬународном семинару у Софщи Deuxime séminaire de paléographie

et de diplomatique Ottomanes учествовали су Александар Фотип и Не-

над Филиповип са 3ajeAHH4KHM рефератом About Cartain Methodological

Problems Concerning Publishing of Ottoman Sources in Yugoslavia.

Време проведено у Софиjи искористили су и за рад у библиотеци Ки-

рил и Метод Koja je yjeAHo и Hajeehn архив турске граЬе у ByrapcKoj.

Октобар

Ради прикупл>ан>а граЬе за монографщу Црквене и верске прилике

на Балкану од доласка Словена до обнове Пепке патрщаршще др Дра-

гол>уб AparojAOBuh провео je петнаест дана у Ватикану.

Ар Петар Милосавл>евиЬ боравио je у Москви месец дана и у Архиву

министерства спол>них послова СССР, Институту за cAaBjaHoeeAeHHje

h балканистику и у Ap^aBHoj библиотеци В. И. Лен.ин прикупл>ао

rpaby за тему поиска Република 1799—1806. и Pycuja. Ова истраживан,а

и прикуплена rpaba OMoryhaBajy аутору коначну peBH3njy рукописа

монограф^е о JoHCKoj Републици. Др П. Милосавл>евип прикупл>ао je

и граЬу о првом ерпском устанку и тако употпунио рад на прире-

Ьиван>у првог тома руске rpabe о првом ерпском устанку. Ово пред-

ставл>а део научно истраживачких обавеза др. П. Милосавл>евиЬ.а у

оквнру Одбора за публикование rpabe о првом ерпском устанку при

CAHY.

Балканолошки институт одредио je академика Радована СамарциЬа,

проф. др Николу ТасиЬа и др Драгослава Антонщевипа за cBoje пред-

ставнике на свечаности поводом обележаван>а стоте годишн>ице Зе-

мал>ског My3eja у Capajeey.

Стручни саветник Института Ланко Радовановиг! двадесет дана je истра-

живю фреско — сликарство манастира Зрза, Трескавац, Нерези и цркве

Светог ÀnMHTpnja.
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Др Милан ПротиЙ провео je месец дана на студи^ком боравку у Па-

ризу. Истраживан>а Koja je том приликом обавио послужийе за конач-

но редигован>е текста мoнoгpaфиje Идеологща радикалне странке. Одр-

жао je и предаваае у Друштву за изучаван>е радикалне странке Ути-

ца]и udeja француског радикализма на идеологщу радикалног покрета

у Србщи KpajeM XIX века.

Проф. др Никола Тасий учествовао je на Петом поллко^угословенском

округлом столу Од неолита до жел>езног доба са рефератом Сточарско-

-номадске компоненте енеолитских култура. Скуп je одржан у Сара-

jeey у организации Центра за балканолошка испитиван>а Академике

наука Босне и Херцеговине.

Магистар Бошко Bojoenh провео je четрнаест дана у Паризу ради

консултащца са менторима за докторску AHcepTaimjy.

Проф. др Никола Тасий завршио je и предао текст поглавл>а о енеоли-

ту за Праисторщу ]угословенских земала — издание на енглеском je-

зику. Издава№ем VI тома ове кн>иге уоквирийе ce OBaj, за jyrocAOBeHCKV

apxeoAorajy нензмерно 3Ha4ajaH подухват, где je др Никола Тасий био

члан редакщце и уредник кн>иге III.

Ар Аинко Давидов извршио je десетодневно истраживавье архивске

rpabe о Србима у Темишвару и темишварском Банату XVI—XVIII

век у Државном архиву Майарске и библиотеци Сеченъи. Резултати

истраживан>а су врло добри. Снимл>ена je архивска граЬа — први по

лис становништва Темишвара 1727. године, као и друге архиварще Koje

до сада нису o6jaBA>HBaHe.

Ар Никола ТасиЬ учествовао je на научном скупу Винча и н>ен сеет

као организатор и референт. Професор Tacnh поднео je реферат Винча

после винчанске културе.

Институт за привредну HCTopnjy Економског факултета Бари и Балка-

нолошки институт организовали су научни скуп са темой Дубровник

и Медитеран у привредно] исторщи. Скуп je Tpajao два дана, а одржа-

вао се у Бовинацу Kpaj Éapnja. С jyrocAOBeHCKe стране учествовали су

HajeMHHeHTHHjH стручнлци за исторщу Дубровника и Медитерана:

др Сима ПирковиЬ, др Десанка KoBa4eBHh-KojHh, др Момчило Спремий,

др Тома ПоповиЬ, др Милош BAarojeBHh, др Ипьац Boje, др Никша

Стипчевий, др Мирислав Пантий и др Радован Самарций. Итали^анску

екипу je организовао проф. Уннверзитета у Bapnjy др Антогацо ди

BiiTopHjo. Скуп je заюьучио познати историчар из Париза Алберто

Тененти. Сарадн>а je бнла врло успешна. Следейи итали)анскооугосло-

венски скуп одржайе се за две године у тугослави)и.

Седам дана на истраживачком раду у JyrocAaBHjn боравили су гости

Балканолошког института из Бугарске, археолози XeHpHjeTa Тодорова

и Иван BajccB.

HcnyBbaBajyftn обавсзе Koje проистичу из Протокола о сарадн.и са Ин

ститутом за источну и jyroncT04Hy Европу из Беча, Балканолошки

институт je омогуйио научноистраживачки рад др Вернеру Bajnnry,

Kojn je у Београду прикупл>ао граЬу о школству у 1угослави]'и.

Y Отзенлаусену одржан je научни скуп Teopuja и дефишщща бакарног

доба као исторщске епохе на коме je др Никола Тасий поднео рефе

рат Миграциона кретанм енеолитских култура у ]угословенском По

дунавл>у и на Балкону.
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Ар Драгослав Антотцевип je на научном скупу у CapajeBy Босна и

Херцеговина у токовима ucropujcKux и културних креташг у jyzoucruH-

Hoj Европа учествовао са рефератом Балкански пасторални супстрат

у народно] култури Босне и Херцеговине.

Новембар

Под руководством др Драгослава Антонуевшш вршена су етнолошка

истраживан>а noApy4ja Белице. Истраживан>а се врше у организа

ции Балканолошког института и My3eja из Светозарева. Замишл>ена

су и ocTBapyjy се као мултидисциплинарно испитиван>е apxeoAornje, ис-

TopHje и народних традицииа овога подручна.

Ар Душан Лукач je вршио истраживан>а архивске rpabe из Архива спол>-

не политике СССР-a у Москви Koja се односи на сарадн>у народа Jy-

гославще и СССР-a током другог светског рата. Истраживанъа су TpajaAa

двадесет дана.

Ар БорЬе С. Костий боравио je месец дана у Бечу прикупл^упи

rpaby о JepHejy Копитару у библиотекама Института за славистику,

Института за источну и jyroHCT04Hy Европу и у AycrpHjcKoj национал-

Hoj библиотеци. Боравак му je припремио Институт за источну и jyro-

источну Европу.

Истраживан>а од петнаест дана извршио je др Драгослав Антошцевип

у научним институшцама Беча, где je прикупл»ао граЬу о ритуалном

трансу и усменом театру народа Балкана.

На студиском боравку од тридесет дана у Л>убл1ани мр Лзубинко

Раденковип истраживао je словенску rpaby за cBojy докторску тезу у

Институту за словенско народопжуе CA3Y.

Гост Балканолошког института био je др Костас Кирис са Кипра,

Kojn je вршио истраживан>а у Београду и у CAHY одржао предаван>е

посвеЬено турском oceajaiby Кипра.

Завршено je штампан>е зборника радова са научног скупа Gomolava-

■Hronologie und Startigraphie der vogeschichtlichen und antiken Kulturen

der Donaunierung und Südosteuropas, 3ajeAHH4Kor издан>а BojeobaHCKor

My3eja и Балканолошког института.

Децембар

Српска академ^а наука и уметности организовала je научни скуп

Стваран>е ]угословенске државе 1918. године, на коме je др Душан

Лукач учествовао са рефератом Етничка блискост и терихорщална

измешаност 1угословена — суштински узрок и егэистенцщални чини-

лац стварагьа 1угослави]е.

Из штампе je изишла кн>ига др БорЬа С. КостиЬа Павле J. Шафарик о

ново] cpncKoj кььижевности.

Др^инко Давидов учествовао je на научном скупу 1асеновац 1945—1988.

са рефератом Руигегъе православие цркве у 1асеновцу као и руше/ье

и занемарившьа православных верских об\еката после рата. Скуп je

организован у CpncKoj академики наука и уметности.
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Mp Л>убинко Раденковип учествовао je на X симпозиуму о балканском

фолклору у Охриду са темом Символика бил>а у народним ба\ан,има

}ужнословенских народа.

BojnobaHCKa академща наука организовала je у Новом Саду научни скуп

Личност и дело Милана Kon>oeuha на коме je др Драгослав Антони-

jeBHh прочитао реферат Антрополошко у Кон>овиЙевом делу.

Кранислав Bpanuh
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