
http://www.balcanica.rs



ХРОНИКА БАЛКАНОЛОШКОГ ИНСТИТУТА СРПСКЕ АКАДЕМШЕ

НАУКА И УМЕТНОСТИ

(1990. ГОДИНА)

16. jcwyap

Асистент Балканолошког института Ненад ФилиповиЬ учествовао je на

научном скупу „Исламске знаности и улема v Босни и Херцеговини"

са рефератом Салих Сидки МахмудкадиЬ. — ¡едан босански хисторичар

Првог српског устанка. Скуп je одржан у Capajeey.

20. фебруар

Уз финансщску подршку Републичког фонда за науку, Балканолошки

институт покренуо je npojeKaT „Српско народно предана на Косову

и Метоыци". Истраживан>а he вршити др Владимир Цветановип, спол>-

ни сарадник Института.

23, фебруар

Директор Балканолошког института проф. др Никола ТасиЬ учество

вао je на састанку Извршног комитета "Conseil de l'association inter

nationale 'Terra Antiqua Balcánica'" — UNESCO KOJH je одржан у Со-

фщи. Том приликом потврЬен je протокол и листа учесника предсто-

jeher научног скупа „Светозар Марковип и Л>убен Каравелов", KOJH

поред нашег Института opraHHsyje и Центар за бугаристику БАН.

Са сарадницима Траколошког и Балканолошког института Бугарске

академи]е наука, др Тасип je разговарао о за]едничким научним за-

дацима KOJH су предвиЬени Протоколом о научноj сарадньи ових ин-

ституцща са Балканолошким институтом САНУ.

25. фебруар

Проф. др Никола ТасиН, водио je, KpajeM фебруара, у више наврата

разговоре са Браном ЦрнчевиЬем, председником Матице Срба и исе-

л>еника Cpönje, у цил>у побол>шан>а, и до сада врло успешне, сарадн>е

ових ABejy
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26. фебруар — 24. март

Научни саветник Балканолошког института др Динко Давидов провес

je у Немачко] 30 дана проучава]упи графику српских штампаних юьига

и прикупл>а]'упи библиограф^у за ову тему.

14. март

Мр Александар Палавестра, истраживач-сарадник Балканолошког инсти

тута одржао je предавайте на Филозофском факултету у Београду Тео-

рщски модел праисторщске трговине.

18—22. април

Истраживач сарадник мр Л>убинко РаденковиЬ учествовао je на XIV

саветован>у Етнолошког друштва Cpônje и поднео реферат Животигье

у традиционалном моделу света.

10.

Ар Миодраг CTOjaHOBnh, научни саветник Балканолошког института

САНУ припремир je за штампу и предао CpncKOj кн>нжевноз задрузи

кн>игу Антологией новогрчког народног песништва.

17. MÛ]

На Универзитету Париз I — Сорбона мр Бошко Bojoenh одбранио je

докторску дисертацизу Stefan Nemanja — Saint et l'idéologie de l'Etat

dans les hagio-biographies dynastique du Moyen-Age Serbe пред коми-

CHJOM: Hélène Ahrweiler, Jack Feuillet и Л>убомир Макснмовип. Дисерта-

je оценьена naJBimioM оценом.

18.

Професор Никола Tacnh учествовао je у раду Скупштине Српског

археолошког друштва Koja je одржана у Пожаревцу.

21. Maj

Академик Радован Самарцип и наущш саветник др Петар Милосавл>евип

боравили су у Неготину на позив руководилаца ове pemje и разгова-

рали о проширешу сарадн>е манифестацииом „Руско-српски дани".
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24.

i

На научном скупу „Рецепщца антике у Во]водини и нови]а истражи-

uaibii" KOJH je одржан у Новом Саду, са рефератима су учествовали

др Миодраг Сто]ановип Класичарски портрет Стевана Павловича и

мр Мирослав ВукелиЬ Сло]еви у грнком ¡езику XVIII и XIX века у

северно] dujacnopu.

31.

У Библиотеци града Берграда одржана je промощца зборника радова

Migrations in Balkan History у издан, ii »PROEX« Export-Import Agency

и Института. Промощцу су припремили Одел>ен>е уметности Библиотеке

града и Балканолошки институт.

3—23. ¡ун

t

КористеЬи средства Фонда за научни рад Републике Cpönje, научни

саветник др Миодраг CTOjaHOBHh вршио je истраживан>а у Универзи-

TeTCKOj библиотеци „Кирил и Методи)", затим у Македонец академики

наука и уметности. Институту за македонски фолклор и Семинару за

класичну филологу у Скошъу. Др Сто]ановип je овом приликом одла-

зио и у Солун, како би у Балканолошком институту и Институту за

новогрчки je3HK прикупио rpaby за тему Вукова ¡езичка реформа и

грчко предагье.

8. ¡ун

юьиге Споменици Будимске enapxuje y издан>у Просвете,

Републичког завода за заштиту споменика културе, Балканолошког

института и Матице српске, одржана je y Скупштини града Београда.

О ки.и.-ш су говорили академик AejaH Медаковип и академик Радован

Самарцип.

&—10. ¡ун

t

На научном скупу „Од аутохтоности до сеоба и укрштан>а — проблем

идентитета" одржаном у манастиру Прохор Пчинлки др Драголууб Дра-

roJAOBnh, научни саветник Балканолошког института, поднео je реферат

Сеобе Срба и проблем националног идентитета.

11. ¡ун

Умро je професор Baca ЧубриловиЬ, научник 4HJHM трудом je Балка

нолошки институт основан. Академик Чубриловий био je први директор

Балканолошког института САНУ од н>еговог оешшаша 1969. до 1978.

године.
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3—13. /ун

Проф. др Никола ТасиЬ, директор Балканолошког института боравио je

у Паризу где je ça dr Jean-Paul Démoule и dr Marion Itten водио

разговоре о сарадн>и и упознао се са резултатима истраживанл и

начином рада Француске археолошке школе на локалитетима у северно]'

Грчко] и у долини Струмице у ByrapcKoj. Том приликом je договорено

да проф. Тасип oprannsyje посету француских истраживача неким

археолошким локалитетима у

16—26. ¡ун

Гост Балканолошког института била je др Георгиа .Тоаниду-Бицнкоту

из Балканолошког института — Солун. Др Тоаниду прикуп.ъала je rpaby

за тему Српско-грнка дипломатска граЬа нзмеЬу два рата у Библиотеци

„Светозар Марковип", HapOAHOj библиотеци Cpênje, Институту за савре-

мену HCTOpiijy и у Исторщском архиву Cpönje.

20. /ун

Са »PROEX« Export-Import Agency Институт je потписао уговор о

ничком издавагьу кн>иге Ритуални транс аутора др Драгослава Антони-

jcniiha и зборника радова Градска култура на Балкану — кн,и/а 3.

21. /ун

Научни саветник др Динко Давидов са CBOJHM сарадником Л>убомиром

Которчипем обавио je четрнаестодневна истраживаша и Будимпешти

за тему Срби у Темишвару у XVIII веку.

21—23. ¡ун

На меЬународном научном скупу „Становништво словенског порекла у

Албанщи", одржаном на Цетин>у чествовали су научни саветник Бал

канолошког института др Драгол>уб AparoJAoenh са рефератом Етничке

промене на тлу позноримске провинцще Превалитане и асистент

Балканолошког института Ваша Станишип са темом Српскохрватски

елементи у албанском ¡езику.

12. /ул

На npOMouHJH кн.иге Ман>ине у Аустроугарско) Koja je одржана у

Л>убл>ани присуствовао je др Динко Давидов.

16—19. /ул

На позив Катедре за византолопцу и новогрчку филoлoгиjy у Вирц-

бургу и Грчко-немачке инициативе за научну, културну и економску

сарадн>у, мр Мирослав ВукелиН je учествовао на скупу „Филхеленизам
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V eaponcKoj штампи прве половине XIX века" са темом Грци у „Српским

новинама" 1821. године. Oßaj меЬународни скуп je одржан у дворцу

Митвиц.

20. ¡ул

На меБународном научном скупу „Политичке промене у HCTOMHOJ Ев-

ропи" KOJH je одржан на Универзитету „Калифорнща" у Сайта Барбари,

др Милан Протип je поднео реферат Истори/ски корени националног

питагьа у Jyzocnaeuju.

21. ¡ул—2. август

Ар Бошко BojüBiiIi боравио je на CBCTOJ Гори у манастиру Хиландару

где je истраживао среднлвековну дипломатичку rpaby.

3—12. септембар

Дугогодшшьа научна истраживаил у манастнру Хнландар др Динко

Давидов, научни саветник Балканолошког института наставио je и

ове године у ïpujan.v од 10 дана.

18. септембар

Поводом 185 година од 6oja на Иванковцу у Нупрщи je одржан

округли сто у организации СО Hynpnja и Балканолошког института.

Са стране Института, али и као члан Општинског одбора HynpHJe,

организащцу овога скупа водио je др Петар Милосавл>евий. Из Инсти

тута на овом скупу реферате су поднели др Петар Милосав/ьевип,

Исторщски знача} 6oja на Иванковцу 1805. године, др Драгослав Анто-

HHJeBHh, BynpujcKO поморавле — савремена етнолошка истраживанм,

и др Драгол>уб AparoJAOBnh, Rynpuja кроз векове.

19—22. септембар

Балканолошки институт САНУ, Институт за кн>ижевност и уметност из

Београда, Народни универзитет — Светозарево и Центар за бугари-

стику БАН из Софн|е организовали су у Светозареву научни скуп

„Светозар Марковип и Л>убен Каравелов". На овом скупу учествовало

je двадесет научних радника из Cpönje и Бугарске. Реферате са овог

научног скупа oojaenhe Балканолошки институт и Институт за кн»и-

жевност и уметност из Београда. Са представницима научних инсти-

тущца из Софите, MHJM рад oojeAHJbasa Центар за бугаристику БАН,

договорено je да се oaaj начин сарадн>е настави. Протокол KOJH je том

приликом потписан предвиЬа одржаван.е следепег sajeAHH4Kor научног

скупа „Балкански балада" у

l

1. октобар

Др БорЬе КостиН, научни сарадник Балканолошког института позван je

као rocryjyhH професор на Вилхелмов универзитет Вествалще у Минстеру
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(Немачка), где he предавати jyrocAoseHCKy юьижевност и водит

лекторат за српски

9. октобар—9. новембар

На cryAHJCKOM боравку у Москви и Ленинграду, др Петар Мнлосав-

Лтевий, научни саветник Балканолошког института истраживао je rpaby

за тему Pycuja и балканске земле од Свиштовског до 1едренског мира

1791—1829. и rpaby о Првом српском устанку.

9—12. октобар

На научном скупу „Велика сеоба Срба" KOJH je одржан у Београду и

Новом Саду, учествовали су др Динко Давидов с рефератом Српска

црквена уметност у YiapcKoj измеЬу прве и друге сеобе Срба и др

Драгослав AHTOHHJeBHh с рефератом ВенцловиНева антрополошка запа-

жан>а о српском народу у Угарско].

12. октобар

На Филолошком факултету у Београду пред KOMHCHJOM Kojy су чинили

академик Павле ИвиЬ, проф. др Момчило Савип и др Л>атиф Мул>аку,

асистент Балканолошког института Ваи.а СтаншпнЬ одбранио je маги-

старски рад Аосадашн>а проучаванм српскохрватско-албанских ¡езичких

односа.

13. октобар

Скупштина општине Rynpnja доделила je Балканолошком институту

плакету у знак захвалности за изузетна залаган>а у обележаван>у

годщшьице Иванковачког 6oja. Плакету je, y име Института, примни

др Драгол>уб AparoJAOBHfi.

23—25. октобар

На научном скупу „Археологи]а и природне науке" KOJH je одржан у

Београду и Новом Саду из Балканолошког института учествовали су

проф. др Никола ТасиЬ као члан Организационог одбора и мр Алек-

сандар Палавестра с рефератом Анализе Нилибара и модел npaucropuj-

ске трговине.

1—30. новембар

Научни сарадник Балканолошког института др Милан ПротиЬ на CTY

AHJCKOM боравку у Паризу наставио je, рани je започета, истраживаньа

у француским архивима и библиотекама о идеологии европског, фран-

цуског и српског радикализма на прелазу из XIX у XX век.
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8—П. новембар

Поводом изласка из штампе зборника радона Дубровник и Медитеран

са научног скупа одржаног у BHJapeby, Итали]а, у Београду су бора-

вили prof, dr Antonio di Vitorio, prof, dr Maurici Gangemi i dr Paula

Perugi. Промоци]а овог Зборника одржана je y Клубу Српске акаде-

ми]е наука и уметности. На промощци су говорили академик Радован

Самарцип, проф. др Никола Тасип, проф. др Никша Стипчевий и проф.

др Момчило Спремип.

J3—17. новембар

На научном скупу „Српско-бугарски односи у прво] половини XIX

века" KOJH je организовао Центар за бугарнстику и Балканолошки

институт БАН из Софи}е, делегащцу Балканолошког института САНУ

предводио je директор проф. др Никола Taciih. Поред референата из

нашег Института (др Петар Милосавл>еви1! и Лэубодраг Ристип) деле-

гаци]а je допулена научним радницима из Београда KOJH ce баве овом

проблематикой (др БорЬе Игн>атовип, др Голуб Добрашиновип и мр

Вучета Рецип). Преставници нашег Института на челу са директором

ТасиЬем обавили су низ разговора у Траколошком и Балканолошком

институту БАН на ко]пма je детал>но анализирана сарадн>а са овим

институщцама предвиЬено Протоколом о Hay4Hoj сарад№и.

11. новембар—1. децембар

Данко Радовановнп, стручни саветник Балканолошког института провео

je двадесет дана на Косову и MeToxnjn, CKOIICKOJ lípnoj Гори и у

Скопл>у. Y црквама ових подруч]а прикупл>ао je rpaby за студще из

иконографще. Ова истраживан>а Танко Радовановип наставио je y

манастиру Хиландар где je проучавао иконограф^у XIII до XVII века.

23—24. новембар

На научном скупу у Смедереву „Сощцална структура српских градова

у XVII и XVIII веку", асистент Балканолошког института Александар

ФотиЬ прочитао je реферат Улога вакуфа у paseojy турског града на

примеру београдског вакуфа Мехмед-паше Jaxjanatuuha.

6. децембар

Балканолошки институт САНУ и Библиотека града Београда покренули

су циклус предавала „Сеоба Срба". Предавала су одржавана сваког

четвртка током децембра 1990. и janyapa и фебруара 1991. године у

Библиотеци града Београда.

24. децембар

Магистар Л»убинко Раденковий, сарадник-истраживач Балканолошког

института на Филозофском факултету у Београду одбранио je доктор-

ску AHcepTaïuijy са темом Народна 6ajaH>a код /ужних Словена.

Кранислав ВраниН
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