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60 ГОДИНА ШИРИМО ЗНАЊЕ! 

 

Месец археологије на Филозофском – друга недеља 
 

Овонедељни програм Месеца археологије на Филозофском обухвата два предавања: 
 

17. 05 – Душица Веселинов, виши стручни сарадник, Завод за заштиту споменика културе града 
Новог Сада одржаће предавање под насловом: „Заштитна археолошка истраживања у 
Новом Саду од 2010 – 2015. године“ 

У предавању ће бити изложен преглед теренских заштитних истраживања и ископавања 
Завода која се последњих неколико година, почевши од 2010, обављају  у Новом Саду и околним 
насељима на левој обали Дунава. Ова заштитна истраживања, првенствено везана за изградњу 
инфраструктуре – нову градску саобраћајницу - Булевар Европе и енергетски коридор око Новог 
Сада, доносе обиље нових података и налаза који сведоче о континуираном насељавању овог 
простора од неолита до позног средњег и новог века. 

Пронађени су нови једнослојни и вишеслојни локалитети хоризонталне стратиграфије, 
лоцирани на старој високој обали Дунава и у њеном залеђу – у дубини атара, дуж греда над 
лучним депресијама некадашњих мањих водотокова и бара одавно засутих еолском ерозијом, 
али и на некадашњим песковитим адама, испод обода Јужнобачке лесне терасе. 

О изгледу непокретних и покретних археолошких налаза у истраженим узорцима, о 
некадашњим насељима -  археолошким  остацима дрвене и земљане архитектуре,  структурама 
насеља и остацима некадашњих кућа и окућница грађеним током векова и миленијума од 
природних материјала из непосредног окружења,  карактеристичних за простор Панонске 
низије, о некрополама, гробовима и налазима у контексту, израђена је обимна теренска 
документација. 

Прикупљена грађа допуњује и мења наша досадашња сазнања, а потенцијал археолошког 
наслеђа доноси материјалне изворе за проучавање различитих периода и епоха и истиче Нови 
Сад у културном, научном и образовном светлу. 

 
19. 05 – мр Лидија Баљ, виши кустос, Музеј Војводине, одржаће предавање на тему: „О 
одрастању деце у праисторији – о игри и играчкама као сведочанствима детињства“  

У археолошкој збирци Музеја Војводине чува се јединствена збирка дечијих играчака из 
праисторије. Најбројније су минијатурне посуде и фигурице животиња и људи, а нешто су ређи 
ритуални предмети, звечке, алатке за предиво, плочице и кугле. Ове играчке потичу из 
различитих периода праисторије – од неолита до гвозденог доба – а њихова старост сеже и до 
7.000 година. 

С обзиром да најчешће верно опонашају предмете из своје околине, ове минијатуре 
представљају својеврсне гласнике свога доба – сведоче нам о материјалној култури, занатској 
вештини, религиозним уверењима и различитим достигнућима древних народа. Разноврсност 
облика и врхунска израда појединих примерака навеле су многе археологе да им припишу 
култну намену. Тек је њихово свеобухватно и детаљно истраживање показало да су то дечије 
играчке које нам, на својеврстан начин, сведоче о детињству у праисторији.  

У овом излагању ћу настојати да прикажем њихову разноврстност, различите начине на 
које их можемо анализирати и богатство информација које нам могу пружити.  

 
Оба предавања одржаће се у кино-сали Филозофског факултета са почетком у 18 часова. 

Програм је отворен за јавност, а улаз је бесплатан. 
 


