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Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора 

 

 

Сажетак: Публикација се бави улогом архивске грађе као извора у анализи културних феномена 

у историјској перспективи. У складу са њеном тематском концепцијом, односно проблематиком 

којом се бави, публикација представља специфичну компаративну синтезу различитих аспеката 

живота у два просторна контекста уз акцептовање приближно истог хронолошког оквира. 

Користећи архивску грађу као примаран извор, а у контексту етнолошке и антрополошке 

интерпретације, указује на дијапазон различитих сегмената живота током 18. и 19. века како на 

простору Панонске низије тако и у Бококоторском заливу. У књизи је посебан акценат стављен 

на проблематику миграција и војних активности које су се одвијале на простору који је 

постављен у истраживачки фокус. Посебна пажња је усмерена и на културу одевања и изразе 

који су се користили за поједине одевне предмете. Поред тога, треба посебно истаћи да је у 

књизи представљена изузетно вредна архивска грађа у рукопису, која је обрађена, а која је 

писана архаичним писмом на немачком и италијанском језику у 18. и 19. веку и чува се у 

архивима Бококоторског залива и у Архиву Војводине. Ова публикација је замишљена и као нека 

врста подстрека даљем „рударењу кроз архивалије минулих епоха”, односно откривању 

богатства информација које у себи носи обиље архивске грађе која се чува како у нашим 

домаћим тако и у иностраним архивским установама. 
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A Mosaic of Archival Closeness 

Anthropology of Memories from the Pannonian to the Adriatic Sea 

 

 

Abstract: This publication deals with the role of archival materials as a source in the analysis of 

cultural phenomena in the historical perspective. In accordance with its thematic concept, i.e., the 

issues it addresses, this publication represents a specific comparative synthesis of different aspects of 

life in two spatial contexts, with the acceptance of approximately the same chronological framework. In 

using archival material as the primary source, and in the context of ethnological and anthropological 

interpretation, we have tried to point out the range of different segments of life during the eighteenth 

and nineteenth centuries, both in the area of the Pannonian Plain and in the Bay of Kotor. The book 

places special emphasis on the problems of migrations and military activities that took place in the 

territories on which the research was focused. Special attention was also paid to the culture of clothing 

and expressions used for certain articles of clothing. In addition to this, particularly notable is the fact 

that the book features exceptionally valuable archival materials in the form of analysed handwritten 

manuscripts, written in an archaic script in German and Italian and dating back to 18th and 19th 

centuries. These manuscripts are stored in Archives of the Bay of Kotor and Archives of Vojvodina. 

This publication was conceived as an incentive to future “mining through the archives of the epochs 

past” or discovering of the wealth of information contained in the vast amount of the archival materials 

in archives in Serbia and abroad. 
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