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Србије Милана Живановић је дала слику смрти и погреба руског посланика у
Београду Николаја Хартвига 1914. године. Међуратном периоду била су посвећена два излагања. У првом, научни сарадник Института за словенске студије РАН др Александар Александрович Силкин је представио аустроугарску
„утвару“ у друштвено-политичком животу Краљевине СХС (1918–1929), а у
другом Василије Драгосављевић са Историјског института је дао слику СССР-а у идеологији покрета Збор од 1934. до 1941. Други панел је био затворен
излагањем професора Филозофског факултета у Београду и вишег научног
сарадника Института за новију историју Србије др Алексеја Тимофејева, који
је говорио о новим приступима и темама у проучавању српско-руских односа у радовима покојних научника, Шемјакина и Јовановића, као покушајима
формулације научних основа једне научне школе.
Конференција организована поводом годишњице од смрти др Андреја Леонидовича Шемјакина је окупила велики број научника који изучавају историју српско-руских односа. Обухвативши широк хронолошки
период, бавила се различитим темама и проблемима, што ју је учинило и комеморативно значајном и научно валидном. Очекује се излазак зборника радова учесника конференције.

Милана ЖИВАНОВИЋ

_____________________
_________________

Научни скуп Културно-историјска баштина југа Србије,
Народни музеј, Лесковац, 27–28. 3. 2019.

Народни музеј у Лесковцу већ тридесет четири годинe бијенално организује научни скуп Културно-историјска баштина југа Србије, који
за циљ има анализу узрока и последица, научну валоризацију и презентацију обављених научних истраживања. Први пут је одржан 16. и 17. октобра
1986, под називом „Културно-историјска баштина Лесковца и околине од
праисторије до 1918“, а био је организован поводом јубилеја – двестогодишњице рођења Вука Стефановића Караџића. Од 2004. суорганизатор скупа је Институт за савремену историју из Београда.
Ове године скуп је одржан 27. и 28. марта у Народном музеју у Лесковцу. Том приликом окупили су се научни радници из области историографије, археологије, историје уметности, историје архитектуре, историје
књижевности и културне баштине. Првог дана скупа, уводне речи су дали
Мира Ниношевић (директор Народног музеја у Лесковцу), Момчило Павловић (Институт за савремену историју из Београда) и Горан Цветановић
(градоначелник Лесковца). Они су указали на значај промовисања културне баштине југа Србије, кроз истраживање и презентацију резултата. Радове је првог дана скупа представио 21 научник: Вујадин Иванишевић, Иван
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Бугарски („Нови налаз дела царске статуе са Царичиног града (Justiniana
Prima)“), Немања Марковић, Ана Елена Роетер, Јаго Џонатан Бирк („Биоархеолошка истраживања свакодневног живота у Царичином граду (Justiniana
Prima)“), Ненад Радуловић („Градови у Прокопијевим делима на територији
данашње јужне Србије“), Ирена Љубомировић („Античко културно наслеђе
Ниша“), Владимир Стојановић, Владимир Стевановић („Истраживање камених структура на територији општине Бојник“), Јулијана Пешић, Смиља Јовић („Резултати истраживања средњовековне некрополе у селу Газдаре“),
Небојша Димитријевић („Лављи долари у Нумизматичкој збирци Народног
музеја у Лесковцу“), Елена Јосимовска, Маја Закоска („Историјске прилике
Штипа у саставу некадашње Јужне Србије 1913–1915“), Верољуб Трајковић,
Дејан Антић („Списак погинулих у Првом светском рату у Лесковачком срезу“), Божица Славковић Мирић („Политичке, економске и културне прилике у Гњиланском срезу између два светска рата“), Иван Бецић („Последице
Великог рата по нишке банке“), Драган Теодосић („Обнова верских објеката на простору југа Србије после Првог светског рата“), Немања Митровић,
Момчило Павловић („Комеморисање Првог светског рата на југу Србије до
1941. године“), Милош Жикић („Лесковац и околина у Априлском рату“),
Милутин Живковић („Ратна биографија војводе сухопланинског Машана
Ђуровића 1941–1943“), Борис Томанић („Изгреди и злочини бугарског окупатора у лесковачком округу према органима Недићеве владе 1942–1943“),
Небојша Стамболија („Структура официрског кора Српске државне страже
у Лесковцу“), Љубинка Шкодрић („Вера Пешић и Радослав Ђурић – једна
ратна епизода са југа Србије“), Драгомир Бонџић („Аналфабетски течајеви
у Лесковцу 1945–1950“), Никола Мијатов („Почеци социјалистичког спорта у Лесковцу 1945–1953“) и Срђан Цветковић („Затвореници Голог отока и
других логора са простора југоисточне Србије“).
Другог дана скуп је настављен у Визиторском центру „Теодора“ у
Царичином граду. Овом приликом учесницима се обратио Иван Богдановић, председник општине Лебане. Он је казао да је Царичин град деценијама остајао по страни што се тиче улагања, иако су истраживања на овом
локалитету отпочела још 1912. Богдановић је навео да је овај скуп „прекретница“ у том смислу, а подсетио је и да је председник Србије, приликом
посете овом локалитету, обећао „значајна улагања државе у опремање самог локалитета али и Визиторског центра“. Након што је археолог Вујадин
Иванишевић упознао присутне са стањем Царичиног града, уследила је посета самом локалитету. Иако је овај простор оцењен не само као локална и
српска већ као светска референца, приликом разгледања уверили смо се
да је локалитет запуштен и да се у његово истраживање не улаже довољно.
Научни скуп Културно-историјска баштина југа Србије покушава
да у свој програм уврсти научнике који систематски и континуирано истражују овај крај и на тај начин промовише богато културно и историјско
наслеђе југа. Скуп је ове године посебно истакао значај археолошког локалитета Царичин град и указао на то да је неопходно радити на његовом истраживању, што би пре свега требало да буде део државне политике према
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овим просторима. Познавање прошлости је веома значајно за свест о личном и колективном идентитету. Због тога је неопходно подстицати и учествовати на скуповима који се организују у унутрашњости Србије и тиме
промовисати нека значајна питања. Организатори ове манифестације у Лесковцу годинама се труде да срдачно приме учеснике, успешно реализују
програм и објаве радове учесника у посебном зборнику. Зборник са овогодишњег скупа промовисан је већ 10. маја на обележавању Дана Народног
музеја Лесковца.

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
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