
ПРОГРАМ „ШКОЛА АРХЕОЛОГИЈЕ КАСТЕЛ 2019“ 

Рад на терену од 08 до 15 часова понедељак  - субота 

пауза за доручак/кафу 10,30 - 11 

 

15,30 ручак 

 

ПРЕДАВАЊА  

 

Понедељак, 19.00 часова Музеј Републике Српске  

 

МА Ружица Арсенијевић (Археолошки институт), "Кућна историја: Од конструкције до 

деструкције каснонеолитске куће" 

МА Ђурђа Обрадовић (Археолошки институт), "Увод у археоботанику / Археоботаничка 

истраживања: неолитски период  

 

Уторак, 19.00 часова, Музеј Републике Српске  

Др Зринка Милеуснић (Филозофски факултет Универзитета Приморска, Словенија) 

"Средњевјековна и нововјековна столно посуђе на Јадрану и дистрибуција на подручју 

Босне и Србије" 

Др Славиша Перић (Филозофски факултет Универзитета Источно Сарајево), 

„Методологија теренских истраживања“ 

  

Сриједа, 19.00 Бански двор  

Посјета изложби Архива РС - 50 година од земљотреса у БЛ уз стручно вођење 

 

Четвртак 

Љубица Срдић (Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа) 

Заштита културног насљеђа  

МА Наталија Ћосић (Централни институт за конзервацију Београд), „Превентивна 

конзервација“  

 

Петак, 19.00 Музеј Саврмене умјетности Републике Српске  

"Европски феномени из колекције Галерије Матице српске" 

 

 

 

 

 



Проф. др Славиша Перић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета 

Источно Сарајево и виши научни сарадник Археолошки институт Београд. Дипломирао 

сам априла 1981. године  на праисторијској археологији, код професора Драгослава 

Срејовића. Магистрирао је на тему “Бронзано и жељезно доба централне Босне” 1989. 

године, док је докторску дисетрацију под насловом “Какањска и бутмирска култура” 

одбанио 1993. године. Радио је у неколико музеја Србије и БиХ, током којег је руководио 

великим бројем ископавања а на многим био учесник, како у земљи тако и у 

иностранству; приредио неколико изложби. Покрену и руководи међународни пројекат 

"Стална археолошка радионица – Средње Поморавље у неолитизацији Јуогисточне 

Европе", у оквиру кога је извршена систематизација грађе свих досадашњих истраживања 

неолита у средњем Поморављу. Аутор и рецензент неколицине најзначајнијих 

монографија, учесник бројних међународних научних скупова.   

мр Ивана Панџић, виши асистент Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, 

кустос археолог Музеја РС. Дипломирала Археологију и историју умјетности на 

Филозофском факултету Националног и каподистријског Универзитета Атине у Грчкој 

2004. године, а магистрирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду 2010. 

године. Докторанд Филозофског факултета Универзитета у Љубљани, Словенија. Од 

новембра 2006. године запослена Музеју Републике Српске на мјесту кустос археолог, 

референт за праисторију (камено доба), а од октобра 2007. спољни сарадник на 

Филозофском факултету у Бањалуци. Учествовала и руководила бројним ископавањима и 

радионицама, аутор неколико изложби, учесник неколико међународних европских 

пројеката.   

МА Ружица Арсенијевић, истраживач сарадник Археолошког института Београд. 

Додипломске и мастер студије завршила на Одељењу за археологију, Филозофског 

факултета Универзитета у Београду, Србија. Учествовала у бројним археолошким 

теренским истраживањима, учествовала у радионицама за промоцију науке и 

конференцијама.  

МА Ђурђа Обрадовић, истраживач сарадник Археолошког института Београд. 

Додипломске студије завршила на Одељењу за археологију, Филозофског факултета 

Универзитета у Београду, гдје је тренутно докторант. Учесник бројних ископавања у 

земљи и иностранству, међународних и националних скупова, аутор бројних радова.   

Доц. др Зринка Милеуснић дипломирала и магистрирала је на програму археологије на 

Филозофском факултету Универзитета у Љубљани. Докторирала је на програму Историја 

Европе и Средоземља на Филозофском факултету Универзитета Приморска (ментор: ред. 

проф. др. сц. Митја Гуштин). Доцент је на Филозофском факултету Копра и Факултету за 

туристичке студије Универзитета Приморска, Словенија. Такође је шеф Одсјека за 

археологију и баштину. Коаутор је научних монографија и аутор научних и стручних 

чланака. Њен истраживачки фокус концентрисан је на средњовјековну и пост-

средњовјековну археолошку материјалну културу из сјеверне Истре, источног и сјеверног 

Јадрана те балканске регије. Истраживање јој се заснива на археолошким анализама 



материјалне културе с нагласком на производњи, дистрибуцији и употреби керамичких 

производа. Истраживачка интересовања укључују и византијску и турску материјалну 

културу те утицаје тих производа на локалне радионице дуж источног Јадрана, Балканског 

полуотока и средњеевропске регије. Учестовала је у бројним археолошким теренским 

истраживањима у Словенији и иностранству, а учествовала  је у неколико домаћих и 

међународних пројеката. Недавно је водила међународни пројект АТАС - Античке замке 

Јадранског мора. Сарађивала је и водила националне и међународне пројекте, 

организовала бројне конференције, истраживала и објављивала у земљи и иностранству. 

Члан је међународних и националних професионалних удружења. 

Љубица Срдић дипломирала је археологију на Филозофском факултету Свеучилишта у 

Загребу. Од 1994. године запослена је у Републичком заводу за заштиту културног и 

историјског насљеђа Републике српске и ради на изради пројеката за археолошка 

истарживања, археолошка ископавања и истараживања, рекогносцирања, учествује у 

изради просторнопланске документације као и просторног плана на нивоу Републике 

Српске, валоризацији археолошких локалитета појединих општина и насељених мјеста, 

изради елабората археолошких локалитета за проглашење, учешће у пројектима Завода у 

која су укључена археолошка истараживања.   

MA Наталија Ћосић je археолог са мастер специјализацијом из превентивне 

конзервације. Члан је тима за превентивну конзервацију у Централном институту за 

конзервацију који пружа консултације установама културе и заштите у вези са условима 

чувања и коришћења културног насљеђа. Наталија је и предавач у оквиру едукативних 

радионица из превентивне конзервације за установе културе и заштите Србије и региона. 

Њена област интересовања и радни фокус се односи на менаџмент у конзервацији, 

процjену ризика и управљање процесима конзервације и коришћење културних добара. 

Посебна интересовања се односе на питање вриједности, очувања и коришћења 

археолошког насљеђа у савременим контекстима. Тренутно је на докторским студијама и 

бави се темом историје идеја у археологији, спрам управљања и коришћења археолошких 

локалитета.  Образовање из области превентивне конзервације и археолошког наслеђа је 

стицала у Србији, Енглеској и Италији. Члан је Српског археолошког друштва,  Европске 

асоцијације археолога, ICOM и ICOM комитета за конзервацију. 

 

 


