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Милена жикић
докторанд Филозофског факултета у Нишу

бИбЛИоГРАФИЈА ЧАСоПИСА „КАРАџИЋ“  
(2009–2013)1

Научни часопис „Караџић“ представља обнављање етнолошког ме-
сечника „Караџић“, који је покренут крајем xIx века (1899. године), ини-
цијативом Тихомира ђорђевића, професора алексиначке Учитељске шко-
ле, а који је почетком xx века (1903. године) престао да излази. Два века 
касније, од објављивања првог броја до данас, Завичајни музеј у Алексинцу 
обновио је излажење поменутог листа, у складу са данашњим стандардима 
и потребама науке, који сада окупља радове из области историје, етнологије, 
археологије и уметности.

Библиографија часописа „Караџић“ је анотирана и обухвата 90 библио-
графских јединица (са следећим елементима: име и презиме аутора, наслов 
чланка, годиште, број и стране), хронолошки сврстаних, од првог до петог 
броја (2009–2013), класификованих у седам рубрика (чланци, знамените 
личности, истраживања, прилози, прикази, in memoriam, репринт). Осим 
тога, сваку библиографску јединицу прати апстракт (сажетак или резиме), 
док поједине јединице (односи се на приказе књига, каталога, зборника, из-
ложби, представа, биографија) садрже напомену.

Иначе, библиографија је рађена de visu (са књигом у руци), по међуна-
родном стандарду за обраду делова публикација ISBD(CP). Притом, при-
мењен је „скраћени“ библиографски облик описа.2

1 Караџић : часопис за историју, етнологију, археологију и уметност / главни и одговорни 
уредник Драган Алексић. – Н.с., 2009, бр. 1- . – Алексинац : Завичајни музеј, 2009– (Земун 
: Пекограф). – 24 cm Годишње. – Наставља традицију листа који је излазио 1899–1903. год. 
– Главни и одговорни уредник: од бр. 5 (2013) Александар Никезић. – Штампарије: од бр. 4 
(2012) Miltin, Београд; од бр. 5 (2013) Свен, Ниш. ISSN 1821-4061 = Караџић (2009). 39+82

2 Скраћење са 2 косе линије (//) где се изоставља назив часописа, његов ISSN број и озна-
ка У: …
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бр. 1 (2009)

чланци

1. ВЛАхоВИЋ, Петар
„Караџић“ Тихомира ђорђевића у свом и нашем времену / Петар 
Влаховић //, Бр. 1 (2009), стр. 7–14.
УДК: 050 Караџић 39:929 ђорђевић Т.
*У раду су приказана поједина питања која је у „Караџићу“ утемељио и 
којима се касније бавио Тихомир ђорђевић, у свом научном раду, дуже од 
пет деценија. Аутор у расправи констатује да је важна одлика ђорђевићевог 
научног стваралаштва поређење истих појава код нашег и других на-
рода, која често прате и дубоки генетски захвати у анализи и тумачењу 
појединих проблема. Резултати рада Тихомира ђорђевића настављају да 
живе и у наше време, а то је највише што је један научник могао да пружи 
земљи и народу из кога је поникао, закључује аутор чланка.

2. МИшИЋ, Синиша
Болван у средњем веку / Синиша Мишић // Бр. 1 (2009), стр. 15–19.
УДК: 725.96 (497.11 Болван) “13/14“
*Рад се бави судбином трга и тврђаве Болван у средњем веку. На гра-
ници и на важном путу, ово насеље је оставило мало трага у изворној 
грађи. На основу спорадичних вести може се закључити да је играло 
значајну привредну, а донекле и војну улогу крајем 14. и почетком 15. 
века. Одређени значај ће задржати и под Турцима, као седиште нахије.

3. ПоПоВИЋ, хаџи ненад
Зидно сликарство у Храму Светог Архангела Михаила и Гаврила на 
старом алексиначком гробљу / Хаџи Ненад Поповић // Бр. 1 (2009), стр. 
20–38.
УДК: 78.072
*У првом делу рада даје се биографија проте Стевана Димитријевића и 
приказују се његов педагошки рад, допринос изучавању српске историје 
и богословије и учешће у хуманитарној делатности. У другом делу се 
даје приказ његове задужбине – храма посвећеног Светим Архистрати-
зима Михаилу и Гаврилу на алексиначком гробљу.

Знамените личности

4. СТоЈАноВИЋ, Александар
Михаило Гавриловић – научник, дипломата и први државни архивар / 
Александар Стојановић // Бр. 1 (2009), стр. 40–51.
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УДК: 355:929 Гавриловић М.
*Рад се бави ликом и делом Михаила Гавриловића, великог српског 
историчара, оснивача и првог управитеља Државне Архиве и дипломате. 
Његов животни пут може послужити и као парадигма процеса стварања 
српске интелигенције у 19. веку и великог културног и цивилизацијског 
успона који је српски народ у том периоду остварио.

Истраживање

5. ђоРђЕВИЋ, Сандра
Лексика куће и покућства села Доњи Крупац / Сандра ђорђевић // Бр. 1 
(2009), стр. 52–74.
УДК: 811.163.41'276:64.1/9 (497.11 Алексинац)
*У раду су приказане одлике говора села Доњи Крупац, који спада у говор 
Алексиначког Поморавља и који је, заједно са осталим јужноморавским 
говорима, део призренско–тимочке говорне зоне као целине. Ауторка 
је своје истраживање реализовала уз помоћ седамдесет седмогодишње 
Видосаве Милојевић. На основу излагања своје саговорнице показала 
је карактеристике дијалекта у поменутом селу.

Грађа

6. СТЕВАноВИЋ, Зоран
Рад пододбора „Српска мајка“ у Алексинцу од 1930. до 1938. године / 
Зоран Стевановић // Бр. 1 (2009), стр. 75–90.
УДК: 061.235–055.2 (497.11 Алексинац) „1930/1938“
*Аутор је у раду приказао оснивање, циљеве и задатке удружења 
„Српска мајка“, које је основано 16. априла 1911. године у Београду, 
на иницијативу др Јована Јовановића, а које је предводила председница 
Мица Д. Николајевић. Такође, у чланку је приказан извештај о раду по-
додбора „Српска мајка“ у Алексинцу, од 12. 02. 1930. године до 07. 04. 
1938. године, од оснивања до отварања новоозиданог дома.

Прилози

7. ЈАнКоВИЋ, бобан
Фондови Историјског архива Ниш са територије општине Алексинац / 
Бобан Јанковић // Бр. 1 (2009), стр. 91–95.
УДК: 930.253 (497.11 Ниш)
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*Историјски архив у Нишу, од свог оснивања, чува и даје на увид истра-
живачима архивске фондове који чине непроцењиво благо за свакога ко 
проучава прошлост и локалну историју. Алексинац представља једну од 
осам општина које спадају у надлежност Историјског архива у Нишу. 
Укупно 87 фондова обухвата све сфере друштвеног, политичког и еко-
номског живота становништва Алексинца и околине.

Прикази и критике

8. АЛЕКСИЋ, Драган
Томислав Братић, Алексиначка певачка дружина „Шуматовац“, Центар 
за културу и уметност Алексинац, Алексинац 2008, стр. 341. / Драган 
Алексић // Бр. 1 (2009), стр. 96–99.
*Напомена: Приказ књиге

Научни и културни живот

9. МИЛЕТИЋ, Александар
Немилосрдни анђео, изложба Завичајног музеја Алексинац, 5. април 
2009, Алексинац / Александар Милетић // Бр. 1 (2009), стр. 100–101.
*Напомена: Приказ изложбе

10. Репринт првог броја листа Караџић из 1899. године i–XXXii, бр. 1 
(2009), стр. 103–134.

бр. 2 (2010)

чланци

11. СТоЈИЋ, Милорад
Нови налази из Рутевца и питање намене, порекла, места израде и ет-
ничке атрибуције „Појасева“ типа Мраморац / Милорад Стојић // Бр. 2 
(2010), стр. 7–23.
УДК: 39.902/904 (497.11)
*Недавно је у Рутевцу код Алексинца пронађен пар готово истовет-
них сребрних предмета, познатих као појасеви типа мраморац, как-
ви су налажени искључиво у Поморављу и у зони Велике конфлуен-
це. У раду су приказана 24 таква предмета – 20 је од сребрног лима, 
два су од позлаћеног сребрног лима и два од златног лима. То што на 
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појасевима не постоји било шта чиме би се крајеви закопчавали или 
причвршћивали на неку подлогу (тканину или кожу) искључује њихову 
намену за опасивање људи; вероватно су чинили делове опреме светов-
них / верских старешина – тзв. ленте, широке траке (крцате симболима, 
ношене преко рамена и груди), истовремено култни предмети и знаци 
достојанства личности које су их носили. Из чињеница да су сви ови 
предмети нађени на одређеној територији и да су оштећења изазвана 
приликом реконструисања произлази да су израђивани и одржавани у 
једној или више локалних радионица у Поморављу. Предмети су при-
падали Трибалима, јер је једино тај старобалкански народ археолошки 
и на основу историјских извора потврђен у Поморављу, у „трибалској 
равници“, и то управо у раздобљу с краја 6–5 века пре н.е., од када и 
датирају ти луксузни предмети.

12. нИКоЛИЋ, Коста
Организација Југословенске војске у отаџбини на југу Србије 1942–
1944 / Коста Николић // Бр. 2 (2010), стр. 24–55.
УДК: 94.355/359 (497.11)
*У тексту се пише о организацији националног покрета отпора српског 
народа – Југословенске војске у Отаџбини – на југу Србије. У центру 
анализе јесу деловање Команде Јужне Србије („Горски штаб бр. 110“), 
Топличког корпуса и Нишавске групе корпуса ЈВУО. Рад је написан 
на основу извора првог реда, из тзв. „Четничке архиве“ која се чува у 
Војном архиву у Београду, као и на основу других релевантних извора 
и литературе.

13. СТЕВАноВИЋ, Зоран
Властимир Весић – последњи командант Делиградског корпуса 
Југословенске војске у отаџбини / Зоран Стевановић, Александар 
Динчић // Бр. 2 (2010), стр. 56–69.
УДК: 94.929 (497.11)
*Рад представља покушај да се на основу архивских извора и реле-
вантне литературе прикаже судбина Властимира Весића, официра 
Југословенске војске у отаџбини и последњег команданта Делиградског 
четничког корпуса. Истраживање је смештено у контекст грађанског 
рата у Србији, чији је исход разрешен доласком Црвене армије.

14. ГАВРИЛоВИЋ, Марина
Музика и музичари у учитељској школи у Алексинцу 1896–1940 / Ма-
рина Гавриловић // Бр. 2 (2010), стр. 70–88.
УДК: 78.371 (497.11)
*У раду је представљен историјат музичке наставе у Учитељској шко-
ли у Алексинцу, у периоду 1896–1940. године. Познавање музике и 
свирање, на барем једном инстументу, било је обавеза сваког учени-
ка школе. У складу са наставним планом и програмом, прописаним од 
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стране Министарства, музичко образовање заузимало је значајно место 
у активностима ученика и спроводило се кроз различите форме. Школа 
је имала свој оркестар и хор, који су наступали у добротворне сврхе, а 
располагала је и сопственом збирком инструмената.

15. СТАноЈЛоВИЋ, нинослав
Библиографија радова протојереја–ставрофора Бранислава П. Коруно-
вића (1878–1954) / Нинослав Станојловић // Бр. 2 (2010), стр. 89–93.
УДК: 01.322 (497.11)
*Протојереј–ставрофор Бранислав Брана П. Коруновић (Глоговац код 
Јагодине, 1878. – Алексинац, 1954), дугогодишњи намесник алексинач-
ки и парох прве парохије у граду на Моравици, остао је упамћен као 
предани и угледни свештеник, вероучитељ и добротвор. Мало је широј 
јавности познато да је био и сарадник више листова и часописа, углав-
ном црквених.

16. нИКЕЗИЋ, Александар
Завичајни музеј Алексинац / Александар Никезић // Бр. 2 (2010), стр. 94–101.
УДК: 069.391/397 (497.11)
*У прилогу се говори о оснивању музеја у Алексинцу 1963. и 2003. 
године. Наведени су основни подаци о музеју, збиркама и техничкој 
опремљености. На крају је дат списак изложби и активности музеја од 
оснивања до данас.

Знамените личности

17. МЛАДЕноВИЋ, божица
Софија Пећанац (од поштоване жене до „народног непријатеља“) / Бо-
жица Младеновић // Бр. 2 (2010), стр. 102–110.
УДК: 94.929 (497.11)
*У раду је приказан животни пут Софије Пећанац – од омиљене девојке и 
жене до „народног непријатеља“ и „ратног злочинца“. Описујући живот 
супруге четничког војводе Косте Пећанца, указано је на сву подељеност 
и трагичност српске историје у 20. веку.

Истраживања

18. МИЛЧИЋ Данијела
Заборављена лексика подручја Црне Траве : положај, физичко–географ-
ске одлике и порекло становништва / Данијела Милчић // Бр. 2 (2010), 
стр. 111–120.
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УДК: 91.801.3 (497.11)
*У раду су приказане говорне особине подручја Црне Траве. Указано 
је на употребу полугласника, аориста, краћег облика заменице за свако 
лице си, као и на ишчезавање фонема ф и х и губљење деклинације.

Критике и прикази

19. СТАноЈЕВИЋ, Маја
Милутин ђуричковић, Златне речи, Алма, Београд 2010. / Маја 
Станојевић // Бр. 2 (2010), стр.121–122.
*Напомена: Приказ књиге

20. СТоЈАноВИЋ, Александар
Жупски Зборник, часопис за историјска, културолошка и природњачка 
истраживања Жупе, Александровац 2006–2009. / Александар Стојановић 
// Бр. 2 (2010), стр. 123–124.
*Напомена: Приказ Зборника

21. СТоЈАноВИЋ, Александар
Бој на Чегру 1809. у историји и традицији, ИНИС, Београд 2010. / Алек-
сандар Стојановић // Бр. 2 (2010), стр. 125–127.
*Напомена: Приказ књиге

22. МИЛЕТИЋ, Александар
Dragoslav Nenadović, Putem milosti NATo „Milosrdni anđeo“ u Aleksincu 
mart–juni 1999. Dokumenti–sećanja–komentari, Aleksinac 2009. / Алек-
сандар Милетић // Бр. 2 (2010), стр. 128–130.
*Напомена: Приказ књиге

23. ЛУКИЋ, Александар
Миодраг Спирић, Зоран Стевановић, Занатство у Алексинцу и околини 
од 1911. до 1944. године, Алексинац 2009. / Александар Лукић // Бр. 2 
(2010), стр. 131–132.
*Напомена: Приказ књиге

24. ЧАђЕноВИЋ, Гордана
Витковачко поље у праисторији, изложба Народног музеја Крушевац у 
Галерији Центра за културу и уметност Алексинац, 5. јуни 2010. / Гор-
дана Чађеновић // Бр. 2 (2010), стр. 133–134.
*Напомена: Приказ изложбе
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Научни и културни живот

25. РАКоњАЦ, Лидија
Зиндан–римско насеље PRAESIDIUM PoMPEI, изложба Завичајног 
музеја Алексинац и Народног музеја Крушевац, Мали салон Куће 
Симића, Крушевац, 26. јул 2010. године / Лидија Ракоњац // Бр. 2 (2010), 
стр. 135–136.
*Напомена: Приказ изложбе

26. ИЛИЋ, Јелица
Белгија у Србији, Изложба Народног музеја Зајечар, Галерија САНУ, 6. 
октобар 2010, Београд / Јелица Илић // Бр. 2 (2010), стр.137–140.
*Напомена: Приказ изложбе

27. МИЛЕТИЋ, Александар
Акварели Златка Павловића, Изложба слика, Кућа ђуре Јакшића, 
Скадарлија, Београд, 22. октобар – 4. новембар 2010. / Александар 
Милетић // Бр. 2 (2010), стр. 141–142.
*Напомена: Приказ изложбе

28. ЈоВАноВИЋ, Миливоје Р.
Павле Насковић Пејзажи, Галерија УЛУС, 11–23. новембар 2010, Бео-
град / Миливоје Р. Јовановић // Бр. 2 (2010), стр. 143–145.
*Напомена: Приказ изложбе

29. СТоЈАноВИЋ, Василије
IN MEMoRIAM Андреј Александрович Гардењин (1934–2009) / 
Василије Стојановић // Бр. 2 (2010), стр.146–147.
*Напомена: Биографија

30. Репринт другог броја листа „Караџић“ из 1900. године, бр. 2 (2010), 
стр. 149–172.
Бр. 3 (2011)

чланци

31. СТоЈИЋ, Милорад
Нови примерци неолитске култноуметничке камене пластике с подручја 
Србије / Милорад Стојић // Бр. 3 (2011), стр. 7–26.
УДК: 902.”63“. (497)
*У току реализације пројекта Археолошка грађа Србије, који има за 
циљ објављивање археолошке грађе која се чува у музејима и при-
ватним збиркама, уочено је и неколико, до сада непознатих, примера-
ка неолитске фигуралне пластике у камену. Ти предмети не само да 
представљају висока уметничка достигнућа и дају драгоцене податке 
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о односима неолитских култура на подручју средњег Подунавља и сре-
дишног Балкана, већ указују на то да земља није истиснула камен, пре 
свега облутак, у изради културних предмета (културноуметничке пла-
стике), односно – да у неолиту није дошло до „десакрализације“ камена 
на рачун „сакрализације“ земље.

32. нИКЕЗИЋ, Александар
Потпуковник Живко Л. Оташевић /Александар Никезић // Бр. 3 (2011), 
стр. 27–32.
УДК: 930.9–355/359:929
*Рад се бави војном каријером Живка Оташевића (Баћоглава код 
Куршумлије, 1892, – Алексинац, 1941) и покушава да расветли окол-
ности његовог самоубиства на Шуматовцу 1941. године.

33. ЈоВАноВИЋ, Јована
Творбено–етимолошка и етнолингвистичка анализа мушких антропо-
нима у српском језику /Јована Јовановић // Бр. 3 (2011), стр. 33–51.
УДК: 808.61 (801.3)
*У раду се са деривационо–семантичког и етнолингвистичког аспекта 
анализирају антропоними у српском језику, са циљем да се утврде раз-
личити типови мотивације, која утиче на избор личног имена у нашој 
култури. Тумачењу имена приступа се са дијахроног становишта, уз 
настојање да се најпре расветле општесловенске карактеристике српске 
антропонимије, тј. имена која су у српском језику наслеђена из опште-
словенске заједнице, да би се затим указало на иновације у српском 
ономастикону, које су последица различитих историјских, социјалних и 
културолошких прилика, религијског утицаја и језичког развоја.

34. ЦЕКИЋ, Тања
Народне умотворине села Орешца / Тања Цекић // Бр. 3 (2011), стр. 52–65.
УДК: 821.163.41(398)
*У раду су представљене народне умотворине Орешца, села на па-
дини Тресибабе. Умотворине су прикупљене приликом теренског 
истраживања и наведене су у изворном дијалекту. Међу осталим умот-
воринама наведене су и неке од обредних песама, здравица, сватовских 
песама и бајалица, које представљају драгоцен извор за етнолошка и 
друга истраживања.

35. РАДИСАВЉЕВИЋ, Владан
Гајде у традиционалној култури Срба / Владан Радисављевић // Бр. 3 
(2011), стр. 66–80.
УДК: 39:78
*У раду је представљен један инструмент из наше традиционалне музич-
ке културе који је данас, чини се, неправедно заборављен, а то су гајде, 
као и њихова употреба у нашим народним обичајима. Поред осврта на 
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класификацију и описа начина израде овог инструмента, приказано је и 
његово егзистирање у нашој националној свести, које се испољава кроз 
многобројне песме, пословице и представе, које у народу преовладавају 
када је у питању овај српски традиционални музички инструмент.

Знамените личности

36. СТоЈАноВИЋ, Александар
Др Милош Тривунац (1876–1944) – заборављени великан српске науке 
/ Александар Стојановић // Бр. 3 (2011), стр. 81–104.
УДК: 929 (801:803)
*Рад је посвећен личности и делу проф. др Милоша Тривунца, утеме-
љивача српске германистике и једног од највећих српских лингвиста. 
Прати се његов животни пут од родног Алексинца, преко успешног 
школовања, националне службе у иностранству и блиставе академске 
каријере у Београду, до трагичног краја у Другом светском рату. Први 
пут се објављује оргинална архивска грађа о оснивању Задужбине Ми-
лоша Тривунца и његове мајке Милеве.

Истраживања

37. обРАДоВИЋ, Градимир
Етнолошка истраживања Тихомира ђорђевића и њихов значај за 
социологију / Градимир Обрадовић // Бр. 3 (2011), стр. 105–120.
УДК: 391/397:316
*Развој социологије у Србији претпоставља критички однос пре-
ма наслеђу. Етнолошке студије Тихомира ђорђевића представљају 
значајан део тог наслеђа. Социјални, историјски и културни услови, 
као и научни развој ђорђевића (од студирања историјско–филолошких 
наука, покретања часописа „Караџић“, докторске дисертације о Цига-
нима, стицања научних звања на факултету) – до студија из српског 
фолклора и етнологије (као што су студије о обичајима, култури, раз-
ним друштвеним групама и заједницама, породици, жени, браку и др.), 
означили су његов развојни пут од етнологије ка социологији. Аутор 
приказује методе којима се ђорђевић служио при истраживању ет-
нолошких и социолошких појава (посматрање, разговор, историјски 
и упоредни метод). ђорђевић се није упуштао у социолошка питања 
друштвене структуре и динамике, он је остао етнолог, али његова дела 
превазилазе границе етнологије и треба расправљати о том доприносу 
који је социолошки.
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38. МАРКоВИЋ, Каменко М.
Јан ван Ајк великан фламанске ренесансе / Каменко М. Марковић // Бр. 
3 (2011), стр. 121–127.
УДК: 73/76(929) „Ван Ајк“
*Аутор у чланку приказује рад Хуберта и Јана ван Ајка, о којима се до 
1420. године готово ништа није знало. Посебно место заузимају дела и 
живот највећег портретисте свих времена – Јан ван Ајка. Такође, вели-
ки део рада посвећен је новинама које је у сликарство унео поменути 
сликар. Због његових сликарских достигнућа, аутор Ван Ајка сматра 
једном од најзначајнијих личности покрета који би се могао назвати 
европском ренесансом.

Прилози

39. СТоЈКоВИЋ, Светозар
Бајалице и бајање у народној медицини / Светозар Стојковић, Арсеније 
Милић // Бр. 3 (2011), стр. 128–132.
УДК: 61/133–821.163.41 (398)
*Аутори расправа презентују два прилога забележена у различитим 
крајевима Србије – из пусторечког краја, под називом самовилке, као и 
бајање од сувог сунца из неготинске крајине. У раду указују на народно 
веровање о чудесној моћи ритуала бајања, на основу приповедања жена 
које су имале позитивне резултате приликом његове примене у излечењу 
од болести. Презентованим причама дају допринос сагледавању ет-
нолошке слике народног живота у Србији. Њихово истраживање 
утемељено је на личном искуству жена које су уз помоћ бајалица успе-
вале да пруже неопходну помоћ.

40. ПАВЛоВИЋ, Златко
Основна Музичка школа „Владимир ђорђевић“ Алексинац / Златко 
Павловић // Бр. 3 (2011), стр. 133–138.
УДК: 373.3/4–78 „В. ђорђевић“
*У раду се приказују почеци музичког образовања у Алексинцу. На-
станак школе за основно музичко образовање, њен рад у оквиру Рад-
ничког универзитета, затим прерастање Универзитета у Основну школу 
„Владимир ђорђевић“, као и процес формирања самосталне музичке 
школе под називом Школа за основно музичко образовање „Владимир 
ђорђевић“, Алексинац. У раду је приказан и допринос школе музичкој 
култури Алексинца.

41. СТАноЈЛоВИЋ, нинослав
ђаци из Алексинца у француским школама у Првом светском рату / 
Нинослав Станојловић // Бр. 3 (2011), стр. 139–142.
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УДК: 94(100)–373.3/4–914.4
*У раду се наводе имена алексиначких ђака који су у току Првог светског 
рата школовани у Француској и указује на њихово социјално порекло. 
На основу презентованих података, аутор упознаје читаоце са бројем 
ученика из земљорадничких, радничких, трговачких и занатлијских 
фамилија, као и са породицама алексиначких државних службеника. 
Осим тога, у раду су наведена и имена шефова ђачких група који су у 
току 1916. године, у поменутој савезничкој земљи, образовали ученике, 
као и називи школа.

Прикази

42. ђУРИЧКоВИЋ, Милутин
Змај и усмена традиција (Тамара Грујић, Змајево песништво за децу и 
усменокњижевна традиција, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2010) / Ми-
лутин ђуричковић // Бр. 3 (2011), стр. 143–145.
УДК: 821.163.41(02.053.2) „Змај“
*Напомена: Приказ књиге

43. СТоЈАноВИЋ, Александар
Д. Алексић, Н. ђокић, Француски ваздухоплови у наоружању војске 
и морнарице Краљевине Југославије, Београд : Институт за новију 
исто рију Србије, 2008. / Александар Стојановић // Бр. 3 (2011), стр. 
146–149.
УДК: 94(100)–373.3/4
*Напомена: Приказ књиге

44. РАКоВИЋ, Александар
Константин Велики – легенда и стварност – (Небојша Озимић, Зоран 
Симоновић, Дејан Стојиљковић, Ниш: Одбор за изградњу комплек-
са „Цар Константин“, Медивест, 2010) / Александар Раковић // Бр. 3 
(2011), стр. 150–151.
УДК: 497.11–355
*Напомена: Приказ књиге

45. МАРЈАноВИЋ, Петко
Други пешадијски пук 1. позива књаз Михаило – „Гвоздени пук“ (Из-
ложба Музеја Топлице – Прокупље, Центар за културу и уметност Алек-
синац, 25. август –9. септембар 2011.) /Петко Марјановић // Бр. 3 (2011), 
стр. 152–154.
УДК: 497.11–355/359 (069)
*Напомена: Приказ изложбе
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46. РАшКоВИЋ, Душан
„Алексинац и околина од праисторије до средњег века“ (Изложба, 3. 
јуни 2011, Центар за културу и уметност, Алексинац) / Душан Рашковић 
// Бр. 3 (2011), стр. 155–156.
УДК: 902. „63“ (497.11)
*Напомена: Приказ изложбе

47. МИЛЕТИЋ, Александар
Златко Павловић – Акварели : три изложбе у 2011. години / Александар 
Милетић // Бр. 3 (2011), стр. 157–158.
УДК: 069:75
*Напомена: Приказ изложбе

In memoriam

48. АЛЕКСИЋ, Драган
In memoriam Миодраг Спирић (1920–2011) / Драган Алексић //, Бр. 3 
(2011), стр. 159–161.
УДК: 929 „М. Спирић“
*Напомена: Биографија

49. Караџић бр. 3–4, март–април 1899. Репринт (1899), Бр. 3 (2011), стр. 
162–200.
Бр. 4 (2012)

чланци

50. ВИДоСАВЉЕВИЋ, Слађана
Алексиначка женска подружина и њена хуманитарна и просветна делат-
ност (1877–1944) / Слађана Видосављевић, Мирослав Видосављевић // 
Бр. 4 (2012), стр. 1–14.
УДК: 061.23–055.2(497.11)»1877/1944» 
 373.54:62(497.11)”1877/1944”
ИД број:196101900
*Алексиначка женска подружина била је хуманитарна организација 
која је деловала од 1877. до 1944. године на просторима Алексинца и 
његове околине. У свом дугогодишњем раду, уз помоћ Београдског жен-
ског друштва, чији је пододбор била, Алексиначка подружина оствари-
вала је завидне резултате. Рад удружења углавном се везивао за струч-
но образовање и васпитање женске деце, оснивање школе, управљање, 
финансирање, добротворну и хуманитарну делатност. Алексиначка 
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женска подружина је у свом раду укључивала пре свега своје чланице и 
стручно оспособљене ученице. За време ратних година, чланице Алек-
синачке женске подружине и ученице њене женске занатске школе вези-
вале су своју активност за рад у ратним болницама, помоћ рањеницима 
и борцима на ратишту.

51. СоФРонИЋ, Александра
Научник на специјалном задатку: др Михаило Гавриловић у дипломатији 
1911–1919. / Александра Софронић // Бр. 4 (2012), стр. 15–34.
УДК: 327(497.11)»1911/19» 
 341.71:929 Мијатовић Ч. 
 93/94:929 Мијатовић Ч.
ИД БРОЈ: 196102156
*Историјска наука сврстала је др Михаила Гавриловића у ред нај зна-
чајнијих српских историчара и националних радника. О Гавриловићу, 
истакнутом истраживачу, докторанту на Сорбони и првом управни-
ку Државне архиве (данашњег Архива Србије), већ је много писано. 
У фокусу овог чланка налази се његова мање проучавана дипломат-
ска каријера: мисије на Цетињу, у Ватикану, на Крфу, као и његове за-
слуге у процесу стварања Југославије. Рад је настао на оригиналној 
архивској грађи, чији значајни делови досад нису коришћени у српској 
историографији.

52. ЗЕЦ, Дејан
Алексиначки спорт клуб „Делиград“/ Дејан Зец // Бр. 4 (2012), стр. 35–48.
УДК: 796.332:061.2(497.11)»1910/1944» 
 796.332(497.11)”18/19”
ИД БРОЈ: 196102412
*Крајем 19. и почетком 20. века спорт је постао саставни део свакод-
невног живота људи широм Европе. Захваљујући процесу политичке и 
културне модернизације Србије у истом том периоду, спорт, спортска 
друштва и спортска надметања постали су популарни и у Краљевини 
Србији. Фудбал, као најпопуларнији од свих спортова, прво је прихваћен 
у престоници, али се веома брзо, већ у првој деценији 20. века, проши-
рио читавом Србијом, пре свега у већим градским срединама. Један од 
градова који се данас може похвалити да је био међу првима у ширењу 
фудбалског спорта јесте и Алексинац, где је спортско друштво „Дели-
град“ основано још давне 1910. године.

53. СТАноЈЛоВИЋ, нинослав
Аманет Стефана – Стевче Михаиловића / Нинослав Станојловић // Бр. 
4 (2012), стр. 49–55.
УДК: 32:929 Михаиловић С. (093.3)
ИД БРОЈ: 196102668
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*Рад је посвећен својеврсној последњој жељи, тзв. аманету Стефа-
на Стевче Михаиловића (Јагодина, 1806, – Београд, 1888), угледног 
српског политичара из xIx века, који је на почетку своје дуге чинов-
ничке каријере извесно време радио као ћумрукџија алексиначки. У 
Алексинцу се Стевчи родио и син Милан, али му је и преминула прва 
супруга Мирјана, братаница књаза српског Милоша Обреновића. Пред 
своју смрт, Стевча је упутио писани аманет својим најстаријим унуци-
ма, Милану Д. Раденковићу и Михајлу А. Рашковићу, у коме им је изнео 
жељу да пренесу посмртне остатке њихове бабе Мирјане из алексинач-
ког гробља и сахране их у породичној гробници Михаиловићевих, на 
старом јагодинском гробљу.

54. МИЛЧИЋ, Данијела
О језику „Повеље кнеза Лазара властелину Обраду Драгосаљићу“ / 
Данијела Милчић // Бр. 4 (2012), стр. 56–77.
УДК: 811.163.1'35 
 091=163.41”1388”
ИД БРОЈ: 196102924
*Рад се бави правописно–фонетском анализом „Повеље кнеза Лаза-
ра властелину Обраду Драгосаљићу“ из 1388. године. С обзиром на 
то да је време настанка ове повеље 14. век, она може бити пример 
језичке диглосије, која подразумева примену два језичка типа у једној 
друштвеној заједници. У овом случају, основни текст је на српскосло-
венском језику, али са примесама народног језика. Правописна школа 
је рашка, због времена настајања, али има и елемената ресавске право-
писне школе.

55. ЈоВАноВИЋ, Јована
Културни стереотипи у лексичком фонду српског језика и лексикограф-
ски опис колективно експресивних лексема у дескриптивном речнику / 
Јована Јовановић // Бр. 4 (2012), стр. 78–95.
УДК: 811.163.41'373 
 811.163.41'373.612.2
ИД БРОЈ: 196106508
*У раду се са семантичког, лексикографског и лингвокултуролошког 
аспекта анализирају лексеме у чијој се полисемантичкој структури у де-
скриптивним речницима српског језика развијају секундарна значења, 
индукована метафоричким трансформацијама које се заснивају на 
семама колективне експресије. Полазећи од лексикографског описа 
појединачних речи које припадају општем лексичком фонду нашег 
језика, испитује се конотативни аспект њиховог лексичког значења, са 
циљем да се покаже који су појмови у српској култури стереотипни. 
Аутор се осврће притом и на одређене лексеме чију експресивност и 
конотативну семантичку вредност потврђују асоцијативни речници и 
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њихова употреба у специфичном, детерминисаном контексту, али опис-
ни речници српског језика не региструју податак о стереотипности 
појмова који се именују тим лексемама.

56. РАДоМАн Цветићанин, Маја
Кулинарска лексика села Катуна / Маја Радоман Цветићанин // Бр. 4 
(2012), стр. 96–113.
УДК: 811.163.41'276.6:641 
 811.163.41'282.2
ИД БРОЈ: 196107788
*Рад је производ истраживања приликом кога је прикупљена грађа – ау-
тентична говорна творевина неких од најстаријих становника локалите-
та назначеног насловом. Чињеница да су казивачи готово читав живот-
ни век провели на овом простору иде у прилог чистоти народног израза, 
неисквареног школовањем или утицајем народног говора са неког дру-
гог подручја. Важан је и историјски осврт на миграционе струје које су 
се слиле на ово говорно подручје доносећи своје језичке особине, али 
и животне навике сточара и пољопривредника. Сам назив села упућује 
на сазнање да је пшеница најнегованија биљка, а овчарство – једна од 
најзначајнијих делатности. Зато је сасвим очекиван велики број јела од 
брашна и млека и мноштво глаголских лексема које упућују на поступ-
ност и многоликост припремања хране.

57. СИМЕУноВИЋбајић, наташа
Дубина лирског осмишљавања егзистенцијалног бола у поезији Вели-
мира Рајића / Наташа Симеуновић Бајић // Бр. 4 (2012), стр. 114–121.
УДК: 821.163.41.09–1 Рајић В.
ИД БРОЈ: 196108556
*Песнику модерне Велимиру Рајићу, рођеном у Алексинцу, неоправда-
но је деценијама придавана веома мала пажња. Иако је иза себе оста-
вио невелико песничко дело, оно је по свим књижевно–естетским 
критеријумима вредно проучавања. Овај рад покушава да опише и 
објасни бол као извор Рајићеве поезије, али не само на плану личне 
песникове судбине, већ и у домену поимања бола као универзалног 
својства егзистенцијалности.

58. КоДЕЛА, Слободан А.
Канон као средство музичког изражавања / Слободан А. Кодела, Слобо-
дан Дејановић, // Бр. 4 (2012), стр. 122–138.
УДК: 781.42:78.083.2 
 78(4)(091) 
 371.3::78
ИД БРОЈ: 196109836
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*У раду се говори о историјском прегледу настанка и развоја канона. У 
другом делу извршена је подела канона према врстама, а посебно се 
имало у виду разноврсност овог облика са аспекта примене различитих 
композициско–техничких поступака аутора, који су каноне писали. Подела 
је условљена мелодијско–ритмичким и хармонским структурама, технич-
ким елементима, као и њиховом наменом. Трећи део рада доноси методска 
упутства тј. методске напомене за извођење канона у музичкој настави.

59. МАРКоВИЋ, Каменко
Рјепин – великан новог руског сликарства / Каменко Марковић // Бр. 4 
(2012), стр. 139–144.
УДК: 75.071.1 Рјепин И. Ј.
ИД БРОЈ: 196110348
*У овом раду говори се о Иљи Јефимовичу Рјепину (1844–1930), твор-
цу новог руског сликарства. Одличан у свим жанровима сликарства, 
најснажније се исказао у сликама из друштвеног живота и у портрету. 
Рјепин је сликао живот онакав какав је био, не улепшавајући га нимало 
и не покушавајући да га усаврши. За њега је било важно да у црте-
жу или слици схвати и изрази уређење живота и сву унутрашњу везу 
његових појава.

алексиначка хроника

60. МИЛоЈКоВИЋ, Зоран
Три помена / Зоран Милојковић // Бр. 4 (2012), стр. 145–155.
*У раду се говори о заборављеним људима из Алексинца и околине, 
који су својим деловањем и личним жртвама заслужили да их потомци 
памте. Текст говори о узроцима и последицама заборава.

Прилози

61. МАРКоВИЋ, Каменко М.
Сликар опојних пејзажа / Каменко М. Марковић // Бр. 4 (2012), стр. 
156–158.
*У раду је приказано стваралаштво Алексинчанина Златка Павловића. 
Аутор чланка сматра да поменути уметнички стваралац заузима запа-
жено место у српском сликарству 20. века. На основу свега изложеног, 
аутор запажа: „Златко Павловић је мајстор детаља. Врло често су то 
дивна руменила и модрине. На свакој Златковој слици као основни знак 
његове технике наћи ћете по један ’талас’, по један вал. Тај талас от-
крива увек његову сликарску мисао.“
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Прикази

62. СИМЕУноВИЋ бајић, наташа
„И остао је Лазар на својој земљи“ (Мирољуб Димитријевић: Гром, 
Поета, Београд, 2012) / Наташа Симеуновић Бајић // Бр. 4 (2012), стр. 
159–160.
*Напомена: Приказ књиге

63. АЛЕКСИЋ, Ивана
70 година акварела у Југоисточној Србији (Каменко М. Марковић, 70 го-
дина акварела у Југоисточној Србији, Филозофски факултет у Косовској 
Митровици, 2012) / Ивана Алексић // Бр. 4 (2012), стр. 161–163.
*Напомена: Приказ каталога

64. бРАТИЋ, Томислав
Милорад Радовановић – Камерни мушки хор Станислав Бинички, Кру-
шевац, 2012 / Томислав Братић // Бр. 4 (2012), стр. 164–168.
*Напомена: Приказ књиге

65. ДРАГоСАВЉЕВИЋ, Василије
Слободан Бранковић, Европска Србија и свет, Београд 2011. / Василије 
Драгосављевић // Бр. 4 (2012), стр. 169–172.
*Напомена: Приказ књиге

66. ТошИЋ Малешевић, никола
Божа Марковић, Рајевски – пуковник са три срца, Ниш 2012, стр. 124. / 
Никола Тошић Малешевић // Бр. 4 (2012), стр. 173–174.
*Напомена: Приказ књиге

67. „Караџић“ Год. 1, бр. 5, мај 1899. Алексинац. – Репринт, Бр. 4 (2012), 
стр. 175–196.

бр. 5 (2013)

180 ГоДИНа оД ПРИСаЈЕДИњЕња НахИЈа  
КНЕжЕВИНИ СРбИЈИ (1833–2013)

68. ПЕТКоВИЋ, ђорђе
Почетни кораци укључивања „отргнутих нахија“ у јавни живот Кнеже-
вине Србије / ђорђе Петковић // Бр. 5 (2013), стр. 9–30.
УДК: 94(497.11)“18“(093.2) 
 908 (497.11) “18“ (093.3)
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ИД БРОЈ: 205948428
*У библиотеци храма Свете Тројице у Параћину чува се примерак 
књиге Атанасија Теодоровића „Историја Русије“ из 1887. године и ком-
плет „Србских новина“ из 1845. године, уз који је у повезу прикључена 
прокламација уставобранитеља о преузимању власти у Кнежевини 
Србији 1842. године. Полазећи од ових извора, прилог садржи неколико 
занимљивих детаља који се односе на неке од „отргнутих нахија“.

69. РАДИСАВЉЕВИЋ, Владан
Народна ношња у Алексиначком поморављу у периоду ослобађања од 
Турака 1830–1833. године / Владан Радисављевић // Бр. 5 (2013), стр. 
31–38.
УДК: 391 (497.11) “183“
ИД БРОЈ: 205948684
*Рад представља скроман допринос овогодишњем издању часописа 
„Караџић“ посвећеном обележавању 180 година од ослобођења Алек-
синца од Турака, односно припајање Алексиначке нахије тадашњој 
Кнежевини Србији. У есеју је дат оквирни опис народног одевања овог 
краја, са циљем да се употпуни слика живота људи под новонасталим 
историјским околностима.

70. нИКЕЗИЋ, Александар
Нова сазнања о Милојку Ивковићу / Александар Никезић // Бр. 5 (2013), 
стр. 39–46.
УДК: 32:929 Ивковић М.
ИД БРОЈ: 205950476
*Предмет рада је документ из архиве храма Св. Николе у Алексинцу, 
који даје нове податке о Милојку Ивковићу.

чланци

71. МИЛоЈЕВИЋ, Петар
Грађевина са остацима фреско сликарства у Сокобањи / Петар Милојевић, 
Стефан Милошевић, Ирина Кајтез // Бр. 5 (2013), стр. 47–56.
УДК: 904:75.052.021.333“653“(497.11) 
 904:725.96(497.11)
ИД БРОЈ: 205950988
*Рад описује остатке грађевине са траговима фреско–малтера, смеш-
тене недалеко од тврђаве Соко Град у Сокобањи. Како на објекту нису 
вршена археолошка ископавања, представљени су само резултати, који 
су се могли прикупити на основу мерења и проспекције.
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72. РАшКоВИЋ, Душан
Прилог познавању археолошких налазишта Алексиначке котлине / Ду-
шан Рашковић // Бр. 5 (2013), стр. 57–77.
УДК: 903/904 “652“ (497.11) 
 902.2(497.11)
ИД БРОЈ: 205951500
*Алексиначко Поморавље, што се античке археологије тиче, карактери-
шу углавном случајни налази. На северу котлине доминира налазиште 
„Друговац“, одакле потиче налаз оставе римског сребрног новца од I до 
III века и Митрине мермерне иконе.

73. ЈАнКоВИЋ, бобан
Војне биографије тројице Алексинчана у гарди Милана Обреновића / 
Бобан Јанковић // Бр. 5 (2013), стр. 78–83.
УДК: 355:929 Трифунац С. 
 355:929 Прендић П. 
 355:929 Николић В.
ИД БРОЈ: 205951756
*Наређењем кнеза Милоша Обреновића, нахијске старешине су на 
ђурђевдан 1830. године изабрале 124 младића из свих крајева Србије 
и послале их у Пожаревац на посебну обуку. После положене заклет-
ве, кнез Милош их је промовисао у своје лично обезбеђење. Гарда је 
званично основана указом од 12. маја 1838. године и примила је први 
пут војну заставу. Током 19. века коњички вод постаје ескадрон, а 1883. 
године Гарда добија назив Краљева гарда. У овом раду је укратко опи-
сана војничка каријера тројице Алексинчана за време службовања у 
Краљевој гарди династије Обреновић.

74. ЈоВЕЛИЋ, Маријана
Униформа као чувар традиције од 1809. до 1941. године / Маријана 
Јовелић // Бр. 5 (2013), стр. 84–102.
УДК: 355.141:391 (497.11) “1809/1941“
ИД БРОЈ: 205952268
*Војска је водила ратове под нарочитим знамењима, као тековинама и 
вредностима српског народа. Чини се да је проучавање традицијског 
аспекта значаја униформе изузетно битно, јер се војска надахњивала 
својом богатом баштином. Често су унутрашње јединство војске и њена 
борбена готовост зависили од менталних и традиционалних навика, 
које је гајила и неговале одређена историјска епоха. Циљ рада јесте 
да покаже развитак војне униформе од 1809. до 1941. године, у светлу 
проучавања традиције у војном оделу и њеног утицаја на друштво, и 
обрнуто. Период који разматрамо препун је примера ове интересантне 
повратне спреге.



336 БИБЛИОГРАФИЈА

75. ђоРђЕВИЋ, Светлана
Алексиначки рудници од 1883. до 1946. године / Светлана ђорђевић // 
бр. 5 (2013), стр. 103–125.
УДК: 622.012 (497.11) “1883/1996“
ИД БРОЈ: 205955596
*Рад је посвећен настанку и развоју Алексиначких рудника од осамде-
сетих година 19. века до национализације рудника 1946. године. Намера 
је била да се осветли улога рударства на Алексиначким рудницима са 
друштвеног и економског становишта, а нарочито улога страног капи-
тала и његов доминантан положај. Посебна пажња је посвећена и теш-
ком животу рудара, ниским надницама, лошим условима рада, али и 
јачању радничког покрета на руднику.

76. ВИДоСАВЉЕВИЋ, Слађана
Сокобањска женска подружина и њена женска занатска школа / Слађана 
Видосављевић // Бр. 5 (2013), стр. 126–140.
УДК: 061.23–055.2(497.11)“1906/1944“ 
 373.54:62(497.11)“1907/1957“
ИД БРОЈ: 205955852
*Сокобањска женска подружина била је хуманитарно–просветна 
организација, која је деловала од 1906. до 1944. године на просторима 
Сокобање и њене околине. Основни циљ, а уједно и задатак због кога је 
формирана, био је да ради, пре свега, на просветном, хуманом, али и на 
националном и привредном пољу. У свом готово четрдесетогодишњем 
раду, уз помоћ Београдског женског друштва, чији је пододбор била, 
Сокобањска подружина остваривала је завидне резултате. Рад Подру-
жине везивао се највећим делом за стручно образовање и васпитање 
женске деце, за рад школе, управљање, финансирање, за добротворну 
и хуманитарну делатност. Подружина се старала за опстанак и нор-
малан рад школе, сарађивала је са државним установама, друштвима 
и родитељима ученица. Пошто је материјално–финансијска помоћ од 
стране државе била мала, подружина је прикупљала прилоге у новцу 
и производима од својих чланица, од родитеља, као и од грађанства, 
огранизовала је приредбе и забаве са којих је приход ишао за потребе и 
издржавање саме школе. Ученице које су завршавале ове школе имале 
су могућност да са успехом обављају занатске послове, да буду самим 
тим и напредније, дајући тако допринос формирању новог, модерног 
друштва.

77. РАДоМАн Цветићанин, Маја
Здравица из села Катуна / Маја Радоман Цветићанин // Бр. 5 (2013), стр. 
141–146.
УДК: 821.163.41.09–84–398 
 392.86 (497.11)
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ИД БРОЈ: 205956620
*Рад доноси оригиналну здравицу познатог аутора, али стварану по пра-
вилима народног здравичарства. Самој здравици претходи кратак осврт 
на уобичајену структуру српске народне здравице и коментарисање 
оригиналности забележене здравице.

78. МИЛЧИЋ, Данијела
Генитив и акузатив за исказивање просторног односа / Данијела Милчић 
// Бр. 5 (2013), стр. 147–181.
УДК: 811.163.41’366.54 
 821.163.41.08–3“19“
ИД БРОЈ: 205958156
*Рад се бави анализом просторних предлошко–падежних конструкција у 
књижевном језику српских писаца 20 века. У српском језику, категорија 
простора једна је од најразвијенијих. Месним генитивом са предлозима 
обележава се одмеравање места радње према неком познатом објекту, 
границе кретања, а акузативне конструкције одређују акцију кретања 
којом се обележава место завршетка и место целог тока њене реализације. 
Тенденција је да се просторни предлошки адвербијали упрошћавају, 
редукују, замењују једноставнијим, или да се потпуно губе из језика, 
мада има и примера „оживљавања“ заборављених језичких образаца.

79. ВИДоСАВЉЕВИЋ, Мирослав
Душан Ф. Димитријевић, живот и рад / Мирослав Видосављевић // Бр. 
5 (2013), стр. 182–189.
УДК: 67/68:929 Димитријевић Д.
ИД БРОЈ: 205959180
*Душан Ф. Димитријевић, иако је био рођен у сиромашној алексиначкој 
породици, желео је да изучава више заната и тек одласком у Пешту 
успешно завршава механичарски занат. Пошто је тешко било наћи посао 
у земљи, Душан је радио у Аустроугарској, Немачкој и САД–у. Враћа се 
1896. године у Србију, а од 1899. године ради у Београду, одакле 1903. 
године, одлази у Ниш, где отвара Прву Ткачку радионицу. Од 1906. ради 
као заступник компаније „Сингер“, отварајући радионице у многим гра-
довима широм Србије. Од 1912. до 1918. године учествује у Балканским 
ратовима, као и у Првом светском рату. У послератном периоду је више 
пута биран за председника Занатског еснафа у Алексинцу, био је и члан 
Занатске Коморе Београда, члан Управних Одбора занатлијских еснафа 
и радњи, члан Управе Главног Савеза Земљорадничких Задруга, дакле – 
био је један од најагилнијих чланова занатског задругарства. Период од 
1919, до 1930. године обележен је његовим политичким и синдикалним 
радом, где су његове организаторске способности биле познате у Алек-
синцу, Нишу, као и шире.
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Истраживања

80. МИЛоВАноВИЋ, Гојко
Настанак седишта сеоских насеља и њихове функције у друштвеном 
животу на примеру Врела и Пирковца / Гојко Миловановић // Бр. 5 
(2013), стр. 190–199.
УДК: 908 (497.11 Алексинац и околина) “18/19“
ИД БРОЈ: 205959948
*Врело и Пирковац су села која су смештена на јужним ободним дело-
вима Моравског Голака, у североисточном делу Алексиначке котлине. 
Врело је насеље са дугом историјом, а Пирковац се као насеље формира 
тек половином 18. века. Ова насеља нису имала непосредан утицај на 
околна насеља као гравитациона средишта, осим што се Врело истица-
ло својом величином, док је Пирковац изразито мало насеље. У њима 
се током времена формирају средишта у којима се одвија друштвени 
живот њихових становника.

81. обРАДоВИЋ, Градимир
Прилог проучавању социолошких, биоантрополошких карактеристика 
и пропагацијске мобилности становништва села Трњана после првог 
Српско–турског рата 1876–1877. године / Градимир Обрадовић // Бр. 5 
(2013), стр. 200–211.
УДК: 314.151 (497.11) “1877/1904“
ИД БРОЈ: 205960204
*После Првог српско–турског рата спаљена су скоро сва насеља са леве 
стране Јужне Мораве, од Суповца до ђуниса, уз огромно страдање локал-
ног становништва. Трњане, на левој страни Мораве, друго по величини 
насеље (150 домова), доживело је исту судбину. Материјално, социјално 
и биолошко обнављање трајало је дуги низ послератних година. Ово 
истраживање се односи на проучавање пропагацијске мобилности 
становништва Трњана, просторно и временски, полазећи од склапања 
бракова, мариталне дистанце, у периоду 1877–1904, сагледавајући и 
друге карактеристике (године старости при ступању у брак, брачни 
статус приликом ступања у брак, занимање, писменост, кумство, однос 
са другим локалним заједницама и др.), што је представљало основу 
патријархалне културе. Анализира се склапање бракова у периоду од 
28 година (приказано у шест периода). Морфолошки преглед обухва-
та пет зона, маритални параметар обухвата 98 брачних веза, а зоне су 
показале да са порастом удаљености опада број склопљених бракова. 
Проучавање се заснива на матичним књигама, које су пружиле податке 
и за извесне социолошке претпоставке.

82. ДИнЧИЋ, Александар
Александар Милић – судбина једног заробљеника / Александар Динчић 
// Бр. 5 (2013), стр. 212–222.



339БИБЛИОГРАФИЈА

УДК: 355:929 Милић А.
ИД БРОЈ: 205961228
*Хиљаде војника из редова некадашње Краљевске Југословенске Војске 
положило је заклетву на верност свом суверену Петру II Карађорђевићу. 
Многи се из рата нису вратили својим кућама. Један од њих је и Алек-
сандар Милић из Грејача, који је заробљен у Априлском рату, одведен је 
у заробљеништво и мистериозно је нестао. Породица Милић је улагала 
напоре да сазна шта се тачно догодило са њим, али до данас није добила 
одговор на то питање.

83. СТАноЈЛоВИЋ, нинослав
Један осврт на лист „Караџић“ из 1901. / Нинослав Станојловић // Бр. 5 
(2013), стр. 223–228.
УДК: 050: 82КАРАџИЋ “1901“ 
 39:929 Смиљанић М.
ИД БРОЈ: 205961740
*Рад је посвећен својеврсном књижевно–научном осврту др Манојла В. 
Смиљанића на значај листа „Караџић“ за српски народни живот, обичаје 
и предања, а поводом трогодишњице његовог излажења. Поменути осврт 
објављен је у угледном илустрованом листу „Нова зора“ 1901. године и 
представља први и једини опширнији приказ рада „Караџића“, који је 
савремена периодика углавном штуро и не(до)вољно представљала.

Изложбе

84. РАКоњАЦ, Лидија
Преглед изложби Завичајног музеја Алексинац у 2013. години / Лидија 
Ракоњац // Бр. 5 (2013), стр. 229–232.
*Напомена: Приказ изложбе

85. ЛАЗАРЕВИЋ, Иван
Изложба Литографија Анастаса Јовановића из Збирке Срђана В. 
Стојанчева / Ивана Лазаревић // Бр. 5 (2013), стр. 233–234.
*Напомена: Приказ изложбе

Прикази

86. МИЛоВАноВИЋ, Гојко
Алексиначко поморавље, Бања, Голак, Службени гласник, Београд 2013. 
Приредио Борислав Челиковић, стр. 665 / Гојко Миловановић // Бр. 5 
(2013), стр. 235–237.
*Напомена: Приказ књиге
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87. СТАноЈЛоВИЋ, нинослав
Павле Паја Михаиловић, Дневници, Службени гласник, Београд 2010, 
приредила Јасмина Милановић, стр. 437 / Нинослав Станојловић // Бр. 
5 (2013), стр. 238–240.
*Напомена: Приказ књиге

Културни живот

88. ПАоВИЋ, Милош
Позоришна представа „Ој Србијо, нигде лада нема“ и Фестивал прво-
изведених представа 2013. године / Милош Паовић // Бр. 5 (2013), стр. 
241–243.
*Напомена: Приказ представе

89. In memoriam Слободан Бранковић (1946–2013), Бр. 5 (2013), стр. 
244–245.
*Напомена: Биографија

90. „Караџић“ бр. 6, јун 1899 – Репринт, Бр. 5 (2013), стр. 246–261.


