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 Ново археолошко лето 
ПОЛИТИКА 27.мај 2000.године     
 

 
Глава медузе - касноантички мозаик на поду царске палате у Медијани 

 

ПАРК НА МЕДИЈАНИ 
 

Сви су изгледи да ће наредних месеци између Ниша и Нишке Бање 
отпочети изградња археолошког парка са стазама, видиковцима, амфитеатрима и 
поучним путоказима 

 

Ове године ће Археолошки институт у Беогаду, у сарадњи са музејима из целе 
Србије, настојати да прикупи што више података о до сада спроведеним 
истраживањима, обради прикупљене предмете и адекватно их публикује. На основу 
објављених радова биће сумирани резултати до којих се дошло протеклих година и 
начињени планови за ископавања у наредним годинама. Поред тога, предстојеће лето 
обележиће кампање на неколико великих, познатих локалитета. 

 
Остаци античког Сирмијума 
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У Сремској Митровици су ископавања већ отпочела и трајаће до краја овог 
месеца. Реч је о заштитном истраживању у самом центру града. Откривени су трагови 
античке архитектуре, али још увек није јасно да ли је у питању део улице накадашњег 
Сирмијума или део неког стамбеног објекта. Овим радовима руководе архитекта 
Мирослав Јеремић и археолог Ивана Поповић – каже Милоје Васић, директор 
Археолошког института у Београду, и најављује даља истраживања. 

Французи у Царичином граду 
У сарадњи са француским археолозима из Француског центра за археолошка 

истраживања (Париз), Заводом за заштиту споменика културе у Нишу и лесковачким 
Музејом, у току лета ће бити настављена ископавања Царичиног града. У припреми је и 
четврти број серије публикација „Царичин град” који штампа француски партнер, 
предвођен археологом Бернаром Баваном. Испред Иститута ископавања води Вујадин 
Иванишевић. 

 
Царичин град - Јустинијана Прима 

Постоје најбоље прогнозе да ће наредних месеци почети изградња археолошког 
парка на Медијани, првог такве врсте у Србији, по пројекту архитекте Гордане 
Милошевић. Тај простор између Ниша и Нишке Бање сав је у зеленилу, заштићен од 
новоградње. Предвиђене су билетарнице, стазе, видиковци, амфитеатри, ресторани, 
посебна  објашњења  за посетиоце... 

 
Гамзиград - Феликс Ромулијана 
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У Гамзиграду ће бити истражене терме и једна кула, а потом ће се радити на 
конзервацији. Уколико Институт обезбеди средства наставиће се ископавање на 
Шаркамену и Виминацијуму (у сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика 
културе). У Гамзиграду истраживања воде археолози Анка Лаловић и Милоје Васић, у 
Шаркамену Миодраг Томовић, а у Виминацијуму Љубица Зотовић и Миомир Кораћ. 

 
Златна минђуша- Виминацијум (III век) 

 

Обезбеђена су средства за рад на праисторијском локалитету Слатина код 
Параћина где је откривен шест метара дубок слој винчанске културе и енеолита – каже 
Милоје Васић и додаје: - Под знаком питања је наставак ископавања на Врсеницама код 
Новог Пазара, српском утврђењу из X века. Подаци до којих бисмо дошли приликом 
овог истраживања били би драгоцени за српску историју тог периода. Уколико нам 
изађе у сусрет предузеће „Србијашуме” могло би да отпочне и ископавање великог 
келтског утврђења на Јухору о коме се већ доста говори и пише како код нас тако и у 
иностранству. 

 
Јухор под знаком питања 

 

Један од најзначајнијих издавачких подухвата Археолошког института, у 
сарадњи са Народним музејом у Београду, ове године биће монографија о ретком 
открићу с почетка шездесетих година – античкој путној станици између данашњег 
Свилајнца и Деспотовца, под називом Manasija Idimum – римска поштанска путна 
станица код села Медвеђа. Реч је о сложеном комплексу здања које укључује штале, 
купатила, трпезарије, просторије за преноћиште и магацине за пољопривредне 
производе. Ту су гласници и путници, уз посебне дозволе, пасоше, могли да предахну 
од пута, промене коње, преспавају, окупају се и нешто поједу. Овакве постаје, ханове, 
Римљани су градили на приближно сваких двадесет километара, уз главне путеве. 
Аутор монографије „Manasija Idimum” су наш саговорник Милоје Васић и архитекта 
Гордана Милошевић. 
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Тиминацијум - Равна код Књажевца - кружни објекат 

 

У издању Археолошког института ускоро ће изаћи и нови, педесети број 
часописа „Старинар”, друга свеска „Сингидунума”, часописа који објављује искључиво 
резултате ископавања на Београдској тврђави и у самом граду, и зборник радова 
представљених на недавно завршеном научном скупу у Лесковцу. 

 

Светлана Марковић-Штрбац 
   

 

 


