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Археолошка мапа Србије 
 
ПОЛИТИКА 15.мај 1997.године     
 
 

 
Стаклена боца (IV век) - Народни музеј Чачак 

 
СРЕБРНИ РУДНИК 

 
 

Татјана Обрадовић, добитник награде Народног музеја за најбоље написани 
рад из археологије, говори о планини Рудник у средњем веку, тешкоћама са 
којима се среће жена археолог, својој перспективи и перспективи својих колега 
 
    

Сваке године Народни музеј на свој дан,10. маја, додељује награду за најбоље 
написан дипломски рад из историје уметности или археологије. Овогодишњи добитник 
је Татјана Обрадовић, археолог постдипломац. Она је са својим ментором, професором 
доктором Војиславом С.Јовановићем за тему дипломског рада одабрала 
„Средњовековни Рудник у светлу археолошких и историјских истраживања”. Не само 
обимом (три стотине страна), задивљујућим списком прочитане литературе, овај рад, по 
мишљењу њених старијих колега, плени и својим стилом, језиком научним, али 
ослобођеним сувишних туђица. 
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Црнофигурална ваза - Петрова црква код Новог Пазара  

- Музеј Рас - 

 

Обрадити овакве теме јасним, чистим, српским језиком проблем је са којим се 
научни радници срећу целог живота и који ретко када успевају да реше. Татјани су у 
томе можда помогле студије славистике којима се бавила пре него што се потпуно 
посветила археологији.  

Велики несклад 
 

-Ретко ко смогне снаге, на самом крају студија, да уложи још две године у 
један дипломски рад и напише три стотине страна на основу којих би могла да се 
одбрани магистарска теза. 

 
 Наушница (XII век) - Народни музеј Чачак 

- Истина је да сам јако одужила са студирањем. Постоји велики несклад између 
историјских и археолошких историјских и археолошких проучавања Рудника, на штету 
ових последњих. То ми је задало највише потешкоћа у истраживању – каже Татјана 
Обрадовић.  
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Змије и даждевњаци 
 

- За време студија радили сте на многим локалитетима – на Јелици код 
Чачка, Трговишту код Новог Пазара, цркви Св.Тројице у Мајсторовини и 
Пашића пољу код Бијелог Поља, у Сланкамену... Постоје ли неке тешкоће са 
којима се, као девојка, срећете у таквој врсти посла? 

- Као и све моје колеге, тешко подносим високе температуре. У Срему смо 
једног лета ископавали на 41 степен Целзијусових. И успони су ми проблем. Има 
локалитета до којих се пење по сат времена. Најтеже је када се први пут сретнете са 
тереном и када га треба претражити. Тако се мени и једној колегиници десило да 
залутамо у густим шумама планине Јелице. У почетку сам наилазила и на неповерење 
код мушког дела екипе. Плашили су ме змијама, показивали даждевњаке. А онда, када 
су видели да и ја умем да узмем лопату, крамп, да имам воље да радим по свакаквом 
времену, да не седим по страни и не правим се дама, прихватили су ме. Средини и 
породици је можда чудно што бирамо овај позив. Због радости које уме да приреди и 
најмањи комад керамике, бронзани прстен са руба некрополе, од почетка смо спремни 
на неки другачији живот. 

 

 
Златни појасеви - Петрова црква код Новог Пазара (VI-V век п.н.е.)  

- Народни музеј Београд - 
  

- Познато је да археолози врло тешко долазе до посла. Како се сналазе ти 
млади људи после студија и какви су Ваши планови? 

- Од самог почетка студија ми смо скептични у погледу запослења. Али, није то 
тако немогуће како се чини. Моје колегинице већ раде у струци у својим местима – у 
Пожаревцу, Пљевљима... У Београду је нешто теже, али ни ту није немогуће.    
Најважније је да се човек нада и да остане у ономе што воли, а посао ће доћи. Ја сам 
сада на постдипломским студијама и очекујем да ћу ископавати на неком локалитету и 
овога лета – каже Татјана Обрадовић. 

 

Светлана Марковић 
 

 

 


