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Археолошка мапа Србије 
 
ПОЛИТИКА 29.август 1997.године     
 
 

 
Виминацијум - фреска из IV века   

 

ТРАГОМ ЗНАЧАЈНИХ ОТКРИЋА 
 
 

О најновијим археолошким открићима на тлу Србије у три получасовне 
епизоде серије  „Археолошко лето`97” коју је припремила екипа Образовно-
научног програма Телевизије Београд. – Уредник и сценариста Илија Церовић, 
редитељ Горан Жугић 
 

Понекад као да клизи десном обалом Дунава, глатким путем што прати реку и 
границу старог Римског царства, понекад пробијајући се уским планинским пролазима 
источне Србије на којима се два аутомобила тешком муком мимоилазе, а, понекад, чак 
и одустајући од вожње по дубоком блату сеоских коловоза, плави репортажни комби 
Телевизије Београд обилазио је овог лета археолошке локалитете. 

Кад комби „закаже”, чланови телевизијске екипе – редитељ, сниматељ, асистент 
сниматеља, организатор, уредник – знају да целу опрему за снимање у рукама понесу 
кроз високу, влажну траву, јаруге и воћњаке до скривених места на којима копају увек 
предусретљиви и гостопримљиви археолози. Снима се по цео дан–док има довољно 
светла за рад камере. 
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Глас о открићу 
 

- Најтеже ми пада што имамо мало снимајућих дана. Пре поласка на пут треба 
ускладити то кратко време са временом када су археолози на терену. Често се дешава 
да стигнемо на сам почетак ископавања, када још увек нема важнијих налаза, а тек 
касније нас сустигне глас о значајним открићима којима нисмо могли да присуствујемо, 
каже Илија Церовић, уредник и сценариста научне серије „Археолошко лето`97” која 
ће се у три получасовна наставка емитовати од 8. октобра на Другом каналу РТС. 

 

 
Феликс Ромулијана - Гамзиград 

 

Прошла је тачно деценија откако су под истим именом - „Археолошко лето” 
емитоване две епизоде телевизијских записа о археолошким истраживањима у Србији. 
Идеја је потекла од Иље Сланог, уредника у Научном програму Телевизије Београд. 
Међутим, са овим пројектом се одмах, 1988. године стало, да би се у новом руху, серија 
вратила на телевизијске екране прошле године: 

- То су биле две емисије у којима је дат преглед свега што се 1996. на пољу 
археологије радило. Почетна замисао је била да серија „Археолошко лето” буде видео-
пандан научног часописа „Археолошки преглед” који доноси само прелиминарне 
резултате ископавања. Да би избегли понављање, ове године свака серија ће имати 
одређену тему.  

Све три епизоде које су на програму од 8.октобра обједињене су темом 
архитектуре (стамбене, сакралне, гробне). Кроз све то, наравно, провлачи се и прича о 
ситним, покретним налазима а читав један одељак посвећен је уметности и религији, 
каже Илија Церовић, уредник серије „Археолошког лета`97”, и сам археолог по струци. 
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Тиминацујум - јужна капија - Равна код Књажевца  

 

Прва емисија „Археолошко лето`97” говори о стамбеној архитектури 
праисторије. Гледаоци ће имати прилику да виде унутрашњост Баранице, пећине код 
Књажевца из времена млађег палеолита, пећинско сликарство Габровнице из бронзаног 
доба, неолитски локалитет Беловоде крај Петровца на Млави, две енеолитске куће, прве 
те врсте са ових простора, откривене на Каленић ливадама у Степојевцу а сазнаће и 
разрешење загонетке: чије је утврђење Жидовар крај Вршца – дачко или келтско. 

 

Сјајна камера 
 

У другој епизоди „Археолошког лета`97” сјајна камера недавно и прерано 
преминулог сниматеља Јована Благојевића забележила је остатке античке и 
средњевековне стамбене архитектуре на Дијани – Караташу крај Кладова, Шаркамену 
код Неготина, Гамзиграду код Зајечара, Петроварадину и у Сремским Карловцима. 

 
Каструм Дијана код Караташа - остаци главне капије 
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Најшаренији и најлепши времеплов чека нас, најављује уреник, у трећој 
епизоди. О архитектури ће ту бити речи из једног новог угла – из угла уметности и 
религије старих народа. Цртежи са зидова пећине Габровнице, култне фигурине бикова 
из Беловода, статуа богиње са Дијане, царска статуа из Шаркамена – главни су јунаци 
ове приче. Посебну пажњу сценарио поклања погребним ритуалима о којима сведоче 
налази из села Мојсиње код Чачка и са Шаркамена, као и сакралној архитектури 
средњовековне цркве у селу Босута у околини Аранђеловца. 

Захваљујући се Научној редакцији Телевизије Београд јесен пред нама говориће 
о једном богатом археолошком лету. 

 

Светлана Марковић 
   

 


