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ПРЕД ГО ВОР

Би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа, већ на пр ви по глед по ка зу је да 
по ли хи сто ри и да нас по сто је, у вре ме ну оп штег кла ња ња пред уском спе
ци ја ли за ци јом. Исто ри о граф ско ис тра жи ва ње и пи са ње пред ста вља јед ну 
од оних рет ких обла сти ко је, по при ро ди свог ме то до ло шког и те мат ског 
при сту па, мо гу да одо ле ва ју овом ин те лек ту ал ном ша бло ну. У том слу
ча ју, ме ђу тим, ау то ра мо же да вре ба опа сност не до вољ не уте ме ље но сти, 
ко ја по ти че из ве ће или ма ње ра су то сти ин те ре со ва ња. Бо шко И. Бо јо вић 
је и жи во том и сво јим ау тор ским де лом убе дљи во по ка зао да је ова ква 
опа сност за не мар љи ва у су да ру са рас ко шним по ли хи стор ским та лен том. 
А Бо шко И. Бо јо вић по се ду је та кав та ле нат.

Чи тав ње гов жи вот ни пут не по сред но је по ве зан са ка рак те ри стич
ним про фи лом ње го вог исто ри о граф ског ства ра ња. Сред ња шко ла у Па
ри зу, Сом бо ру и Бе о гра ду, сту ди је ар хи тек ту ре, по ли тич ких на у ка и еко
ном ских на у ка у Па ри зу, а исто ри је у Бе о гра ду, за кључ но са ди пло мом 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду (1981), за тим ма ги стра
ту ра на Уни вер зи те ту Па риз I Пан те он – Сор бо на (1985), док то рат на 
истом уни вер зи те ту (1991), ха би ли та ци ја за во ђе ње про је ка та на Eco le des 
Ha u tes Études en Sci en ces So ci a les (1994) – та кво шко ло ва ње од ре ди ло је у 
ве ли кој ме ри Бо јо ви ћев жи вот ни пут. Ње го ва ака дем ска ка ри је ра раз ви
ја ла се ду го го ди на, уз кра ће ан га жма не у ра зним уни вер зи тет ским цен
три ма. Про фе сор Уни вер зи те та на EHESS у Па ри зу, на уч ни са вет ник у 
Бал ка но ло шком ин сти ту ту Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти у Бе о
гра ду. По ред то га, био је уред ник Ка та ло га сред њо ве ков них ру ко пи са 
ко ји из да је Уни вер зи тет Sa pi en za (Рим), био је екс перт фран цу ског Ми
ни стар ства спољ них по сло ва, фор ми рао је зна ча јан број док тор ских кан
ди да та и низ го ди на имао ва жну уло гу у Ме ђу на род ној асо ци ја ци ји за 
Ју го и сточ не европ ске сту ди је.

Од го ва ра ју ћа ша ро ли кост у ле пе зи ин те ре со ва ња чи ни се нор мал ном 
по сле ди цом ова квог раз во ја, али ње на ра зно вр сност ипак пред ста вља 
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нео бич ну по ја ву и, сва ка ко, све до чан ство о ши ри ни по гле да јед ног не мир
ног ду ха. Бо јо вић се су ве ре но кре ће у обла сти ма као што су: ју жно сло
вен ске узе мље у сред њем ве ку, вла дар ска иде о ло ги ја у срп ском сред њем 
ве ку; тур скоду бро вач ки од но си у 15–16. ве ку у фер ма ни ма ото ман ских 
сул та на на ста ро срп ском је зи ку, Срп ска пра во слав на цр ква у сред њем 
ве ку и у вре ме тур ске вла сти, хе те ро док сна иде о ло ги ја у ју жно сло вен ским 
зе мља ма: мол до вла шке по ве ље Хи лан дар ског ар хи ва, Ко со во и Ме то хи ја 
од 11. до 17. ве ка, еп ска по е зи ја и хе рој ска ети ка у исто ри ји ју жно сло вен
ских на ро да, исто ри је зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе, исто ри ја Ју го сла ви је 
у фор ми пу бли ци стич ких ра до ва.

Бо јо ви ће ва би бли о гра фи ја ја сно ука зу је на ове чи ње ни це, исто вре
ме но све до че ћи о ње го вим ду бо ким зна њи ма и оштрим ра су ђи ва њи ма. 
Им по зан тан обим би бли о гра фи је у ова квим окол но сти ма је сам по се би 
ра зу мљив. Са чи ња ва ју је 23 књи ге мо но граф ског ка рак те ра, а ра зно вр сног 
те мат ског оп се га; 29 се па рат них оти са ка, 236 тек сто ва у фор ми на уч них 
сту ди ја, пре глед них ра до ва, на уч них кри ти ка или по ле ми ка, при ка за, 
ин тер вјуа и др., осам пре во да, шест при ре ђе них из да ња. Раз у ме се, он да 
ни је чуд но што о са мом Бо јо ви ћу и ње го вом ства ра ла штву у до ма ћем и 
ино стра ном из да ва штву по сто је број ни тек сто ви, че сто из пе ра вр ло углед
них ау то ра. Што је по себ но ва жно, Бо јо ви ће ви тек сто ви се, осим на фран
цу ском и срп ском, као ње го вим ма тер њим је зи ци ма, по ја вљу ју и на дру гим 
стра ним је зи ци ма у ори ги нал ном об ли ку (ен гле ском, ла тин ском, не мач
ком, ру ском). С дру ге стра не, због ве ли ког ин те ре со ва ња чи та лач ке пу
бли ке че сто су и пре во ђе ни или до жи вља ва ли по но вље на, по пра ви лу 
про ши ре на и до пу ње на из да ња.

Су срет са си сте ма ти зо ва ном би бли о гра фи јом Бо шка И. Бо јо ви ћа –
са чи ње ном у скла ду са ре ле вант ним на уч ним ме ри ли ма и уз пра те ћу 
бо га ту на уч ну апа ра ту ру – за оне ко ји су ра ни је у овој или оној ме ри по
зна ва ли и пра ти ли ње го во де ло, не сум њи во пред ста вља ко ри стан осло нац 
за про ши ри ва ње по гле да ис тра жи ва ча раз ли чи тих про фи ла. За оне ко ји 
ово де ло ни су по зна ва ли би ће то сва ка ко по вод за ре ка пи ту ла ци ју соп
стве ног на уч ног при сту па, и то у мно гим обла сти ма исто ри о граф ског 
пи са ња, по све ће ног ви ше ве ков ној про шло сти, али и са да шњо сти, на ро да 
и зе ма ља Ју го и сточ не Евро пе и Ис точ ног Сре до зе мља.

Ака де мик, проф. еме ри тус Љу бо мир Мак си мо вић,
пот пред сед ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа
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БИ О ГРА ФИ ЈА БОШКА БО ЈО ВИ ЋА

Бо шко Бо јо вић ро ђен је у Бе о гра ду 21. но вем бра 1948. од оца Или је 
(1920–1971), спољ но по ли тич ког но ви на ра Ју го сло вен ске ра дио ди фу зи је, 
и мај ке Ве ре, ро ђе не Љу бин ко вић (1927–2010), про фе сор ке фран цу ског 
је зи ка. По ха ђао је основ ну шко лу у Бе о гра ду („Бра ћа Ри бар”, пр ва че ти ри 
раз ре да, „Пе ро По по вић Ага”) и Сом бо ру („Аврам Мра зо вић”) где је по
ло жио ма лу ма ту ру. Ви ше раз ре де гим на зи је по ха ђао је у Па ри зу и Бе о
гра ду; ве ли ку ма ту ру по ло жио је у Осмој бе о град ској гим на зи ји. У Па ри
зу је сту ди рао ар хи тек ту ру на Ака де ми ји ле пих умет но сти [A cadémi e des 
Be a uxArts], по ли тич ке на у ке на Eco le des Sci en ces Po li ti qu es, еко ном ске 
на у ке на Uni ver sité d’As sas и по ли тич ку еко но ми ју на Uni ver sité Pa ris VI
II. Го ди не 1981. ди пло ми рао је на Оде ље њу оп ште и на ци о нал не исто ри
је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду на те му „Атен тант у Мар се ју 
1934. го ди не у фран цу ској штам пи”. Го ди не 1985. ма ги стри рао је на Ка
те дри за исто ри ју и ци ви ли за ци ју Ви зан ти је Уни вер зи те та Па риз I Пан
те он – Сор бо на [Hi sto i re et Ci vi li sa tion de Byzan ce, Uni ver sité Pa ris I 
Panthéon – Sor bon ne] на те му: „Une Vi ta médioser be inédi te de Ste fan Ne
ma nja – sa int Siméon, par le mo i ne Ni kon”. Од 1987. до 2014. ра дио је на 
Бал ка но ло шком ин сти ту ту Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти про шав
ши сва зва ња: ис тра жи вач са рад ник, на уч ни са рад ник, на уч ни са вет ник 
(1998). Го ди не 1991. док то ри рао је на Ка те дри за исто ри ју и ци ви ли за
ци ју Ви зан ти је Уни вер зи те та у Па ри зу [Hi sto i re et Ci vi li sa tion de Byzan ce, 
Uni ver sité Pa ris I Sor bon ne] на те му „Мо нар хиј ска иде о ло ги ја у вла дар ским 
ха ги о би о гра фи ја ма срп ског сред њег ве ка” [I de o lo gie mo nar chi que dans les 
ha giobi o grap hi es royales du Moyen Âge ser be]; мен тор Елен Ар ве лер [Hélène 
Ahr we i ler], пред се да ва ју ћи ко ми си је ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић. 
Ха би лит ци ју за ру ко во ђе ње на уч ним про јек ти ма [Ha bi li ta tion à di ri ger les 
rec her ches] од бра нио је 1994, код мен то ра Ан дре Ги јуа [An dré Gu il lo u] на 
Уни вер зи те ту дру штве них на у ка [E co le des Ha u tes Études en Sci en ces So ci a les] 
у Па ри зу VII на осно ву на уч них ра до ва и на уч них про је ка та под на сло вом 
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„La mo nar chie dans les pays sudsla ves du IXe au XVe siè cle”, а пред се да ва ју ћи 
ко ми си је био је ака де мик Си ма Ћир ко вић. Др жав на уни вер зи тет ска ко ми
си ја [Con seil Na ti o nal des Uni ver si tes] Фран цу ске иза бра ла га је 2000. го ди не 
за ре дов ног про фе со ра исто ри је сред њег ве ка [Pro fes se ur des Uni ver sités, 
Hi sto i re du Moyen Âge], као и ре дов ног про фе со ра сла ви сти ке [Pro fes se ur 
des Uni ver sités, Sla vi sti qu e]. Го ди не 2004. иза бран је за до цен та исто ри је 
но вог ве ка и са вре ме не исто ри је [Maître des Conféren ces, Hi sto i re Mo der ne 
et Con tem po ra i ne]. Од 2000. до 2010. на Уни вер зи те ту дру штве них на у ка 
у Па ри зу [E HESS], ко ји има ис кљу чи во пост ди плом ске сту ди је, пре да вао 
је као ре дов ни про фе сор. Од 2010. на ста вља да пре да је пре ма по тре ба ма 
пост ди плом ци ма на овом уни вер зи те ту. Од 2010. је Vi si ting Pro fes sor на 
ECPD (Европ ски цен тар за мир и раз вој) у Бе о гра ду. На уч не обла сти који
ма се ба ви: ју жно сло вен ске зе мље у сред њем ве ку, вла дар ска иде о ло ги ја 
у срп ском сред њем ве ку; осман лиј скоду бро вач ки од но си у 15–16. ве ку у 
фер ма ни ма ото ман ских сул та на на ста ро срп ском је зи ку, Срп ска пра во
слав на цр ква у сред њем ве ку и у вре ме осман ске вла сти, хе те ро док сна 
иде о ло ги ја у ју жно сло вен ским зе мља ма; мол до вла шке по ве ље Хи лан дар
ског ар хи ва, Ко со во и Ме то хи ја од 11. до 17. ве ка, еп ска по е зи ја и хе рој ска 
ети ка у исто ри ји ју жно сло вен ских на ро да, исто ри ја Ју го и сточ не Евро пе, 
исто ри ја Ју го сла ви је. 

Про фе сор Боjовић је на срп ском, фран цу ском, ру ском, ита ли јан ском, 
не мач ком, ла тин ском, бу гар ском и ен гле ском је зи ку са ра ђи вао у ли сто
ви ма и ча со пи си ма: Бо го сло вље, Бе о град (1987), Me sa ger ort ho do xe, Pa ris 
(1987), Tur ci ca, Pa ris (1987, 1992, 1996, 2002, 2003), Bal ca ni ca, Be o grad (1988, 
1989, 1993, 1996, 2004, 2006, 2010), Révue des étu des sla ves, Pa ris (1988, 1991), 
Bul le tin du Cen tre d’Études Bal ka ni qu es, Pa ris (1989, 1993), Епар хиј ски Об сер
вер, Чи ка го (1989), Књи жев не но ви не, Бе о град (1989), Хи лан дар (1989, 1990, 
1997, 1998), Bal can, Bor de a ux (1990, 1991), Со по ћан ска ви ђе ња, Но ви Па зар 
(1990), SüdostFor schun gen, München (1992), Héro do te 67, Pa ris (1992), Con
flu en ces Médit ter ranée, Pa ris (1993), Cyri lo met ho di a num, Thes sa lo ni ki (1993–
1994), Срп ски књи жев ни гла сник, тре ћа се ри ја, Бе о град (1994), Еко но ми ка, 
Бе о град (1995), Études Bal ka ni qu es, Pa ris (1996, 1997, 2000, 2001), Uto pie 
Cri ti que, Pa ris (1994), Све ти кнез Ла зар, При зрен (1996, 1997), Ви до слов, 
Тре би ње (1996), Ze itschrift für Bal ka no lo gie, Wi es ba den (1996), Bal kan stu di es, 
Thes sa lo ni ki (1997, 2003), Све ти го ра, Це ти ње (1997), По ли ти ка, Бе о град 
(1988, 1990, 1999, 2008, 2009, 2016), Књи жев на реч, Бе о град (1998), Bul le tin 
AI SEE (As so ci a tion In ter na ti o na le du SudEst eu ropéen ), Bu ca rest (1998–1999, 
2002–2004), Re per to ri um Fo n ti um, Ro ma (1998, 1999, 2002–2007), Глас СА НУ, 
Бе о град (2006), Хри шћан ска ми сао – Све ча ник, Бе о град (2001, 2002, 2008, 

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа
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Би о гра фи ја Бошка Бо јо ви ћа

2010), Ге о по ли ти ка, Бе о град (2002), Hi sto i re de gu er re, Pa ris (2002), Révue des 
étu des sudest européennes, Bu ca rest (2003), Цр кве не сту ди је, Ниш (2006, 2008), 
Ac ta Stu dia Al ba ni ca, Ti ra na (2005), An na les, Pa ris (2005), Révue des étu des 
byzan ti nes, Pa ris (2006), По ли тич ка ре ви ја, Бе о град (2007), Бла го ве сник 
Жич ке епар хи је, Ча чак (2009), Bul le tin de sci en ces so ci a les, Pa ris (2009–2012, 
2015), Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, Но ви Сад (2009, 2013, 
2014, 2018), На ци о нал ни ин те рес, Бе о град (2009, 2011), Објек тив, Бе о град 
(2009), RévueAso ci a tion In ter na ti o na le de SudEst eu ropéen , Pa ris (2009), Срп
ска по ли тич ка ми сао, Бе о град (2009), Исто риј ски за пи си, Под го ри ца (2010, 
2014), Church New sle ter, Ca li for nia (2010), Isti na, Pa ris (2011), Хри стиянство 
и кул ту ра, Со фия (2012), Вој но де ло, Бе о град (2013), Ser bian Stu di es Re se arch 
(2014), Те о ло шки по гле ди, Бе о град (2014), Све док (2016), Пе чат, Бе о град 
(2017), Го ди шњак ис тра жи ва ња ге но ци да, Бе о град (2018). 

Одр жао је број не се ми на ре; ау тор је ре фе ра та и са оп ште ња ко ја је 
из ла гао на пре ко сто кон гре са и дру гих на уч них ску по ва у зе мљи (Бе о
град, Но ви Па зар, Тре би ње, Бар, Ми ло чер, При шти на) и ино стран ству 
(Па риз, Ди сел дорф, Стар збур, Со лун, Же не ва, Се рез, Ду бров ник, Мо стар, 
Ко сен за, Ати на, Хи лан дар, Ја ши, Бу ку решт, Са ра то га, Лос Ан ђе лес, Ли
бер твил, Бер кли, Ја њи на, Ти ра на, Ђе но ва, Па лер мо, Окс форд, Чи ка го, 
Вар ша ва, Осло, Ве не ци ја, Рим, Хо но лу лу, Бри о ни, Бор до). 

Као уред ник нај у глед ни јег бал ка но ло шког ча со пи са у Фран цу ској 
Études Bal ka ni qu es [Балканске студије], ко ји из да је De Boc card (потпред
сeдник Фран цу ског на ци о нал ног ко ми те та AI E SEE), при ре дио је те мат ски 
број Tran smis sion du pa tri mo i ne byzan tin et médi a te urs d’iden tités auc hto nes 
[Рецепција ви зан тиј ског на сле ђа и ме ди ја то ри ау тох то ног стваралашт ва] 
у ко јем су са бра ни на уч ни ра до ви нај у глед ни јих фран цу ских и срп ских 
бал ка но ло га. Члан је уред ни штва Збор ни ка Ма ти це срп ске за дру штве не 
на у ке, Но ви Сад, пот пред сед ник На ци о нал ног ко ми те та Фран цу ске за 
AI E SEE [As so ci a tion In ter na ti o na le des Études du SudEst eu ropéen  = Ме ђу
на род на асо ци ја ци ја за про у ча ва ње Ју го и сточ не Европе]. Као уред ник у 
из да вач кој ку ћи „Фи лип Ви шњић” у Бе о гра ду, 1989, при ре дио је књи гу: 
Fran sis Kont, Slo ve ni: na sta nak i raz voj slo ven skih ci vi li za ci ja u Evro pi (VI –XI II 
vek) и де ло ЖанМа ри До ме на ка Иде је за крај овог ве ка: пре глед са вре ме них 
иде ја, у из да њу Књи жев них но ви на. Као пре да вач на Уни вер зи те ту дру
штве них на у ка [E HESS] у Па ри зу, во дио је од 1997. до 1999. Се ми нар „Хе
рој ска ети ка у ју жно сло вен ској на род ној по е зи ји”. Од 2000. ру ко во ди 
Ка те дром – исто ри ја и со ци о ло ги ја Ју го и сточ не Евро пе, пост ди плом ским 
сту ди ја ма и Се ми на ром под на сло вом „Укр ште на се ћа ња и исто ри о гра
фи је Ју го и сточ не Евро пе”. 
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Про фе сор Бо јо вић је при ре дио, на пи сао пред го вор или по го вор за 
сле де ћа из да ња: Ili ja Bo jo vić, Raz go vo ri na fran cu skoj le vi ci: Pa riz 1967–1968. 
[Con ver sa tion avec les in tel lec tu el les de la ga uc he française (1967–1968)]. При
ре дио и на пи сао увод ну сту ди ју у фор ми по го во ра: Ide o loš ka lo gi sti ka na 
tro me đi hlad nog ra ta и Би о граф ска бе ле шка о Или ји Бо јо ви ћу. [Предго вор 
на пи сао Rat ko Bo žo vić. Из да ва чи: In sti tut za po li tič ke stu di je i In sti tut za 
no vi ju isto ri ju Sr bi je, Be o grad 2005]; Ава Ју стин. Вре ме је исе чак веч но сти. 
При ре дио и по го вор на пи сао под псе у до ни мом: М[ихаило] [Р]аичевић, 
Вр њач ка Ба ња: Брат ство Св. Си ме о на Ми ро то чи вог, Бе о град 2006; за тим, 
при ре дио је и фран цу ско из да ње: Ili ja Bo jo vić: 1968 – Archéolo gie d’u ne 
pensée. So us la di rec tion de Boš ko Bo jo vić. Pre fa ce Mic hel Wi e wi or ka. [1968. 
– Ар хе о ло ги ја јед не мисли]. Bel gra de –Pa ris, Pa i de ia & La Val sa in te, 2008.

Плод пре во ди лач ке де лат но сти про фе со ра Бо јо ви ћа ни је са мо пре
вод де ла по зна те ви зан то ло шки ње Елен Ар ве лер: По ли тич ка иде о ло ги ја 
Ви зан тиј ског цар ства (1988), већ, што је од по себ ног зна ча ја за на шу сред
њо ве ков ну исто ри ју и књи жев ност, ње гов пре вод са ста ро срп ског на 
фран цу ски је зик. Пр ви пут су се на фран цу ском је зи ку у ње го вом пре во ду 
об ре ли тек сто ви са ста ро срп ског је зи ка: Сло во љуб ве и Нат пис на Ко сов
ском сту бу Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, 29 вла дар ских по ве ља и дру гих 
ака та из Ар хи ва ма на сти ра Хи лан да ра, скра ће но Жи ти је Све тог Си ме
о на Ми ро то чи вог од Ни ко на Је ру са лим ца и пре ко 150 фер ма на и дру гих 
ака та осман ских сул та на из да тих Ду бров ни ку од 1420. до 1566. го ди не.

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа
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Под мен тор ством про фе со ра Бо јо ви ћа на Уни вер зи те ту дру штве них 
на у ка у Па ри зу [E HESS], ура ђе но је и од бра ње но пре ко два де сет ма ги
стар ских и док тор ских ди сер та ци ја. 

Уви дом у ра до ве про фе со ра Бо јо ви ћа мо же се за кљу чи ти да су они 
на ста ли као плод ви ше де це ниј ског сту ди о зног и си сте ма тич ног ра да, 
ко ји исто риј ске те ме и дру штве не про бле ме увек раз ма тра при ме ном на
уч ног ме то да, из угла раз ли чи тих па ра диг ми. Ње го ве књи ге, пре во ди, 
при ре ђе на из да ња, на уч не сту ди је, пре глед ни ра до ви и ре фе ра ти кри тич
ки су ва ло ри зо ва ни у број ним мо но граф ским, се риј ским и пе ро дич ним 
пу бли ка ци ја ма у до ма ћој и стра ној ли те ра ту ри.

До бри ло Ара ни то вић

Би о гра фи ја Бошка Бо јо ви ћа



Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа

Насловна страна: L’idéologie monarchique dans les hagiobiographies dynastiques  
du Moyen Âge serbe, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 1995.
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I. БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА БО ШКА И. БО ЈО ВИ ЋА

Мо но граф ске пу бли ка ци је

1995.

1. L’idéolo gie mo nar chi que dans les ha gio-bi o grap hi es dyna sti qu es du Moyen 
Âge serbe. [Владарска иде о ло ги ја у ди на стич ким ха ги о гра фи ја ма срп ског 
сред њег века]. – Ro ma, Pon ti fi cio Is ti tu to Ori en ta le, 1995, LII + 727; 24 cm
Ori en ta lia Chri sti a na Ana lec ta; 248
[Тек ст посвете]: à la mémo i re d’Ili ja, de Ju stin, et de Sta na. 

*Ta ble des ma ti e res: Bi bli o grap hie. – In tro duc tion. – Cha pi tre pre mi er. 
En tre Constantinoplе et Ro me [Између Ца ри гра да и Рима]; Les pre miè res 
prin ci pa utés et le pre mi er royau me ser be (IXe –XI Ie siè cle) [Прве кне же ви не и 
пр во срп ско кра љев ство IX –XII век]. – Les ori gi nes [Порекло]. – La chri sti
a ni sa tion, les prin ci pa utés et les pre mi ers prin ces con nus [Крш тење, пр ве 
кне же ви не и кн езови]. – En tre Byzan ce et la Bul ga rie [Између Ви зан ти је и 
Бугарске]. – Re sta u ra tion de l’a u to no mie [Обнова аутономије]. – Es sor de la 
prin ci pa uté de Di oclée [Успон Дукље]. – Emer gen ce du royau me de Di oclée 
[Настанак кра љев ства Дукље]. – Es sor de la Raš ka et ini ti a ti ve de ses grands 
jo u pans [Успон Ра шке и ње них ве ли ких жупана]. – Cha pi tre 2. Ste fan Ne
ma nja – Sa int Si meon [Стефан Не ма ња – Све ти Симеон]. – Fon da te ur de la 
dyna stie néma ni de et du mo nac hi sme at ho ni te ser be [Родоначелник ди на
сти је и срп ског мо на штва на Све тој Гори]. Le grand jo u pan de Ser bie (1166–
1196) [Велики жу пан Ср би је 1166–1196]. Ste fan Ne ma nja évin ce ses frè res et 
de vi ent le grand jo u pan de Ser bie [Стефан Не ма ња над ја ча ва бра ћу и по ста је 
ве ли ки жупан]. La vo ie dif fi ci le de l’éman ci pa tion po li ti que [Мук отрпан пут 
до по ли тич ке еманципације]. L’a bo u tis se ment d’u ne lon gue ac tion po li ti que 
[Домети упор не борбе]. Mo i ne Siméon (1196–1199) [Монах Си ме он 1196–
1199]. Ab di ca tion et en trée en re li gion [Абдикација и монашење]. Fon da tion 
de Chi lan dar [Оснивање Хиландара]. Le prin ce Rast ko de vi ent le mo i ne Sa va 
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[Кнез Раст ко по ста је мо нах Сава]. Trépas de SiméonNe ma nja et tran sla tion 
de ses re li qu es en Ser bie [Упокојење Си ме о на Не ма ње и пре нос ње го вих мо
шти ју у Србију]. – Cha pi tre 3. Ste fan le Pre mi er Co u ron ne (1196–1228) et ar chi
e ve que Sa va Ier (1219–1236) [Стефан Пр во ве нач ни (1196–1228) и ар хи е пи скоп 
Са ва I (1219–1236)] Avè ne ment du royau me néma ni de et au tocépha lie de l’E
gli se de Ser bie [Настанак кра ље ви не Не ма њи ћа и ау то ке фал ност Срп ске 
цркве]. La gu er re po ur le trône pa ter nel [Рат за ота ча стве ни престо]. Le sac re 
royal [Крунисање]. L’ar che vê que Sa va Ier et l’E gli se de Ser bie [Архиепи скоп 
Са ва I и Срп ска црква]. La suc ces sion de Ste fan le Pre mi er Co u ronné [Наслеђе 
Сте фа на Првовенчаног]. – Cha pi tre 4. Es sor et fin de la dyna stie ne na mi ni de 
(XI I I e –XI Ve si eclès) [Успон и крај Не ма њи ћа (XI I I –XIV век)]. Du roi Ra do
slav à l’em pe re ur Uroš (1228–1371) [Од кра ља Ра до сла ва до ца ра Уроша]. 
Ste fan Ra do slav (1228–1234) [Стефан Радослав]. Ste fan Vla di slav (1234–1243) 
[Стефан Владислав]. Ste fan Uroš le Grand (1243–1276) [Стефан Урош Вели ки]. 
Ste fan Dra gu tin [Стефан Драгутин]. Roi de Ser bie (1276–1282), puis du Nord
Ou est de la Ser bie (1282–1316) [краљ Ср би је (1276–1282), краљ се ве ро за пад
не Ср би је (1282–1316)]. Ste fan Uroš II Mi lu tin (1282–1321) [Стефан Урош II 
Милутин]. Ste fan Uroš III De čan ski (1322–1331) [Стефан Урош III Дечански]. 
Ste fan Du šan, roi (1331–1346) et em pe re ur (1346–1355) [Стефан Ду шан, краљ 
(1331–1346), цар (1346–1355)]. L’em pe re ur Ste fan Uroš (1355–1371) [Стефан 
Урош, цар]. – Cha pi tre 5. Suc ces sion ne ma ni de et de spo tat de Ser bie [Наслеђе 
Не ма њи ћа и срп ска деспотовина]. Ste fan La za re vić et les de spo tes Bran ko vić, 
aux pri ses avec les Ot to mans (fin XI Ve– fin XVe siè cle) [Стефан Ла за ре вић и 
де спо ти Бран ко ви ћи и бор ба про тив Осман ли ја крај XIV крај XV века]. 
Epre u ves et tro u bles de la suc ces sion néma ni de (1371–1402) [Превирања на
сле ђа Немањића]. Ste fan La za re vić, prin ce (1389–1402) et de spo te (1402–1427) 
de Ser bie [Стефан Ла за ре вић, кнез (1389–1402) и де спот Ср би је (1402–1427)]. 
Đu rađ Bran ko vić, de spo te (1427–1456) [Деспот Ђу рађ Бранковић]. La pre miè re 
chu te du de spo tat (1439–1444) [Први пад деспотовине]. Un der ni er répit: la 
re sta u ra tion du de spo tat (1444–1459) [Обнова деспотовине]. La zar Bran ko vić, 
de spo te (1456–1458) [Деспот Ла зар Бранковић]. La chu te du de spo tat de Ser bie 
[Пад срп ске деспотовине]. Les de spo tes ti tu la i res en Hon grie méri di o na le 
[Титуларни де спо ти у Угарској]. – De u xi ème Par tie. De l’ha gi o grap hi que à 
l’hi sto ri que [Од ха ги о гра фи је до историје]. La con ti nu ité littéra i re de la 
tra di tion dyna sti que [Књижевна до след ност ди на стич ког наслеђа]. – Cha pi tre 
6. Les vi es de Si meonNe ma nja dans l’ha giobi o grap hie du XI I Ie siè cle [Житија 
Си ме о на Не ма ње и ха ги о би о гра фи је XI II века]. Sa va Ier – Ste fan le Pre mi er 
Co u ronné – Do men ti jan – Te o do si je [Сава I, Сте фан Пр во вен ча ни, До мен
ти јан, Теодосије]. L’ar che vê que Sa va Ier (Sa int Sa va) [Архиепископ Са ва I 

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа
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(Све ти Са ва)]. Ste fan le Pre mi er Co u ronné [Стефан Првовенчани]. Do men
ti jan [Доментијан]. Te o do si je [Теодосије]. – Cha pi tre 7. L’ha gi o bi o grap hie 
dyna sti que [Династичка ха гиобиографија]. Aperçu chro no lo gi que de la 
littéra tu re dyna sti que (XI Ve–X Ve s.) [Преглед ди на стич ке књи жев но сти XIV– 
XV века]. L’ar che vê que Da ni lo II (1324–1337) et ses Con ti nu a te urs [Архиепи
скоп Да ни ло II (1324–1337) и ње го ви настављачи]. Le pa tri ar che Da ni lo III 
et le cycle du Ko so vo [Патријах Да ни ло III и Ко сов ски циклус]. La di ver si
fi ca tion des gen res littéra i res et hi sto ri qu es [Диверфикација књи жев них 
жан ро ва и историја]. Les généalo gi es royales et les An na les (Ле то пи си) [Вла
дарске ге не а ло ги је и Летописи]. Gri go ri je Cam blak (vers 1360/64–1419/20) 
[Григорије Цамблак]. Con stan tin de Ko ste nec, dit le Phi lo sop he [Константин 
Ко сте неч ки, Философ]. Con stan tin Mi ha i lo vić d’O str o vi ca (vers 1435 – après 
1501) [Константин Ми ха и ло вић из Островице]. Con ti nu ité et évo lu tion 
[Континуите т и еволуција]. – Cha pi tre 8. Ni kon le Hiéro solymi tain [Никон 
Јерусалимац]. Ses œuvres et ses re la ti ons avec Hélène Bal šić [Дело и пре пи ска 
са Је ле ном Балшић]. Hélène Bal šić, une prin ces se cul tivée et pi e u se [Јелена 
Бал шић, по бо жна и обра зо ва на принцеза]. Še sto dnev – He xaéméro n 
[Шестоднев]. – Cha pi tre 9. Le re cu eil de Go ri ca [Горички зборник]. Un cho ix 
de tex tes so us for me de qu e sti ons et de répon ses [Хрестоматија у фор ми пи
та ња и одговора]. Déco u ver te et pre mi ers tra va ux [От криће и пр ви радови]. 
Un exa men co di co lo gi que [Кодиколо шки приступ]. Aperçu du con te nu 
[Преглед садржаја]. Ta ble des ti tres [Наслови]. – Cha pi tre 10. La vie abregée 
de Sa int Si meon le Myroblyte par Ni kon le Hiéro solymi tain [Скраћено жи ти је 
Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог од Ни ко на Јерусалимца] A – Edi tion cri ti que 
[Критичко издање]. B – Tra duc tion [Превод]. I. II. III. IV. V. VI. VII. VI II. 
– Tro i siè me par tie [Трећи део]. Sa in te te et royau te [Светос т и краљевство]. Le 
hiérar chi que et le cha ri sma ti que com me fon de ments de l’idéolo gie du po u vo ir 
[Хијерархија и ха ри зма као те ме љи вла дар ске идеологије]. Aux so ur ces 
littéra i res de l’idéolo gie mo nar chi que (XI I I e–X Ve siè cles) [Књижевни из во ри 
вла дар ске иде о ло ги је (XI I I–XV век)]. I. Ha giobi o grap hie dyna sti que et idéo
logie du po u vo ir [Владарска ха ги о би о гра фи ја и иде о ло ги ја власти]. Po u vo ir 
et sa in teté dans les tex tes of fi ci els du XI I Ie siè cle [Власт и све тост у слу жбе ним 
спи си ма XI II века]. – Cha pi tre 11. Le cul te fon da te ur de l’idéolo gie royale [Култ 
осни ва ча вла дар ске идеологије]. La gen èse de l’idéolo gie dyna sti que à tra vers 
les pre miè res ha giobi o grap hi es de SiméonNe ma nja (fin XI Ie– début XI I Ie 
siè cle) [Настанак ди на стич ке иде о ло ги је у пр вим ха ги о би о гра фи ја ма Сте
фа на Не ма ње (крај XII – по че так XI II ве ка)]. Le préam bu le au to bi o grap hi que 
de SiméonNe ma nja [Аут обиографска арен га Сте фа на Немање]. La char te de 
fon da tion de Chi lan dar (1198–1199) [Хиландарска осни вач ка по ве ља]. La Vie 
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de SiméonNe ma nja par Sa va [Савино Жи ти је Све тог Симеона]. L’a co lo ut hie 
de Sa int Siméon par Sa va [Савина Слу жба Све том Сави]. Les tex tes de Ste fan 
le Pre mi er Co u ronné [Списи Сте фа на Првовенчаног]. Char te de fon da tion 
de Chi lan dar (en tre 1200 et 1202) [Хиландарска осни вач ка по ве ља (из ме ђу 
1200. и 1202)]. La Vie de Sa intSi méon  par Ste fan le Pre mi er Co u ronné [Живот 
Све тог Си ме о на од Сте фа на Првовенчаног]. Le récit des mi rac les de Siméon
Ne ma nja [Приповедања о чу ди ма Све тог Симеона]. – Cha pi tre 12. Ha gi o
grap hie dyna sti que et the o lo gie po li ti que [Владарска ха ги о гра фи ја и по ли тич
ка идеологија]. Con ti nu ité du cul te et ma tu ra tion de l’idéolo gie (mi li eu du 
XI I Ie siè cle) [Очување кон ти ну и те та кул та и раз вој иде о ло ги је (сре ди на 
XI II ве ка)]. La Vie de Sa int SiméonNe ma nja par Do men ti jan [Живот Све тог 
Си ме о на од Доментијана]. Ri va lités dyna sti qu es et op tion con fes si on nel le 
[Супарниш тво вла да ра и вер ско опредељење]. L’i ma ge d’un prin ce évangéli
sa te ur [Лик хри шћан ског кн еза]. Sur la vo ie des sa ints at ho ni tes [На ста за ма 
све то гор ских светитеља]. Trépas de Siméon et débuts de son cul te [Смрт Све
 тог Си ме о на и по че так ње го вог култа]. Tran sla tion des re li qu es et in sta u ra tion 
du cul te [Пренос мо шти ју и уста но вље ње култа]. Mi rac les de Sa int Siméon 
[Чуда Све тог Симеона]. – Cha pi tre 13. Ju me la ge des de ux cul tes et prémi ces de 
la Sa in te lignée [Сједињавање два кул та и пр ви из дан ци све то род не лозе]. 
La Vie de Sa int Sa va et l’Élo ge de Sa int Sa va et de Sa int Siméon par Te o do si je 
[Житије Све тог Са ве и По хва ла Све том Си ме о ну и Све то ме Са ви од Тео
досија]. Émer gen ce de l’idée de la Lignée de sa in te ex trac ti on [Настанак иде је 
о све то род ној лози]. Les mi rac les du sa int fon da te ur [Чуда Све тог ктитора]. 
Le sac re de Ste fan le Pre mi er Co u ronné [Крунисање Сте фа на Првовенчаног]. 
L’élo ge de Sa int Sa va et de Sa int Siméon [Похвала Све том Са ви и Све том 
Симеону]. II. Élar gis se ment du cul te dyna sti que, apogée et cri se de l’idéolo gie 
néma ni de [Ширење вла дар ског кул та; вр ху нац и кри за не ма њић ке идео
ло гије]. De la „La lignée de sa in te ex trac ti on” à l’éclo sion d’un no u ve au type 
de cul te mo nar chi que (XI Ve s.) [Од све то род не ло зе до ства ра ња но вог типа 
вла дар ског кул та (XIV век)]. – Cha pi tre 14. Vi es des ro is et des ar che vê qu es 
par l’ar che vê que Da ni lo II [Животи кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских од Да
 ни ла Другог]. Co di fi ca tion des ha giobi o grap hi es royales (pre miè re mo i tié du 
XI Ve siè cle) [Кодификовање вла дар ских ха ги о би о гра фи ја (пр ва по ло ви на 
XIV ве ка)]. Les ha giobi o grap hi es royales de la „Lignée de sa in te ex trac ti on” [Кра
љевске ха ги о би о гра фи је све то род не лозе]. La Vie du roi Dra gu tin [Житије 
кра ља Драгутина]. La Vie de la re i ne Hélène [Житије кра љи це Јелене]. La Vie 
du roi Mi lu tin [Житије кра ља Милутина]. Les vi es des ar che vê qu es [Жи воти 
архиепископа]. – Cha pi tre 15. De la mo nar chie mysti que a l’em pi re con sti tu ti o nel 
[Од ми стич не мо нар хи је ка уста во твор ном царству]. Cri se de tran si tion et 
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tro u ble des con sci en ces (mi li eu et de u xi ème mo i tié du XI Ve siè cle) [Криза пре
ла зног пе ри о да и ду хов ни не мир (сре ди на и дру га по ло ви на XIV ве ка)]. 
Les Con ti nu a te urs de Da ni lo II [Настављач Да ни ла Другог]. La Vie du roi 
Ste fan Uroš III De čan ski [Живот кра ља Сте фа на Уро ша III Де чан ског (1321–
1331)]. La bi o grap hie tron quée du roi Ste fan Du šan [Крат ка би о гра фи ја кра ља 
Сте фа на Душана]. L’ac ces sion à l’Em pi re dans le Co de de Du šan [Проглашење 
цар ства у Ду ша но вом Законику]. Les Vi es des ar che vê qu es (1286–1337) 
[Животи ар хи е пи ско па (1286–1337)]. La Vie de l’ar chvê que Da ni lo II [Живот 
ар хи е пи ско па Да ни ла Другог]. Les Vi es des pa tri ar ches Jo a ni ki je, Sa va et 
Je frem [Живот па три јар ха Јо а ни ки ја, Са ве и Јефрема]. Vie du pa tri ar che 
Je frem (1375–1379/80 et 1389–1390) par Mar ko, évê que de Peć [Живот па три
јар ха Је фре ма (1375–1379/80. и 1389–1390) од епи ско па пећ ког Марка]. – 
Cha pi tre 16. Cri se po li ti que et re no u ve au de l’i de o lo gie mo nar chi que [Политич
ка кри за и об но ва вла дар ске идеологије]. Rel ève dyna sti que et re ma ni e ment 
idéolo gi que (fin du XI Ve siè cle) [Смена ди на сти је и иде о ло шко преустрој
ство]. Le cycle littéra i re du prin ce La zar le No u ve au martyr et de la ba ta il le de 
Ko so vo [Смена ди на сти је и круг спи са о но во му че ни ку кне зу Ла за ру и 
Бо ју на Косову]. La Vie du prin ce La zar de type „pro lo gue” [Пролошко  жи тије 
кне за Лазара]. Le Dit (slo vo) sur le prin ce La zar [Слово о кне зу Ла за ру Да
ни  ла Трећег]. La Vie du sa int prin ce La zar [Житије све тог кне за Лазара]. Le 
Dit sur le prin ce La zar [Слово о кне зу Ла за ру не по зна тог писца]. L’a co lo ut hie 
du prin ce La zar [Служба кне зу Лазару]. L’élo ge du prin ce La zar [Јефимијина 
По хва ла кне зу Ла за ру]. La Vie et rè gne du prin ce La zar [Житије и вла да ви
на кне за Лазара]. Le Di sco urs d’élo ge au sa int et no u ve au martyr du Christ, 
La zar [Расправа о Сло ву по хвал ном кне зу Лазару]. L’épi tap he de la stèle de 
Ko so vo [Натпис на Ко сов ском сту бу]. L’élo ge au prin ce La zar par An do ni je 
Ra fail Epak tit [Похвала кне зу Ла за ру од Ан до ни ја Ра фа и ла Епак тита]. III. 
Re to ur aux so ur ces et évo lu tion idéolo gi que d’un mon de dont l’a ve nir s’e stom pe 
[Повратак из во ри ма и иде о ло шка пре ви ра ња у све ту чи ја је бу дућ ност не
стајала]. De l’ha gi o grap hie à la bi o grap hie et à l’hi sto ri o grap hie dyna sti qu es 
(XVe s.) [Од ха ги о гра фи је ка ди на стич кој би о гра фи ји и историографији]. 
– Cha pi tre 17. Con ti nu i te de la tra di tion ne ma ni de [Очување не ма њић ке тра
диције]. Différen ci a tion des po u vo irs et des gen res littéra i res dans les so ur ces 
dyna sti qu es (pre miè re mo i tié du XVe siè cle) [Подела вла сти и књи жев них 
ро до ва у ди на стич ким спо ме ни ци ма пр ве по ло ви не XV века]. La Vie de 
Sa int Ste fan De čan ski le Méga lo martyr par Grégo i re Cam blak [Житије Ве ли
ко му че ни ка Сте фа на Де чан ског од Гри го ри ја Цамблака]. Résur gen ce de la 
tra di tion néma ni de et con cur ren ce des cul tes dyna sti qu es [Обнова не ма њић ке 
тра ди ци је и над ме та ње вла дар ских култова] (début du XVe siè cle) [почетак 
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XV века]. – Cha pi tre 18. Un prin ce ec la i re da nas un espa ce con dam ne [Просве
ће ни кнез и осу ђе на земља]. Synthèse et sécu la ri sa tion. De l’ha gi o grap hie à 
la bi o grap hie dyna sti que [Синт еза и по све то вље ње: од ха ги о гра фи је ка вла
 дар ској биографији] (mi li eu du XVe siè cle) [средина XV века]. La bi o grap hie 
du de spo te Ste fan La za re vić par Con stan tin de Ko ste nec [Житије де спо та Сте
 фа на Ла за ре ви ћа од Кон стан ти на Филозофа]. – Epi lo ge [Епилог: Ха ги о
граф ско и историјско]. De u xi ème mo i tié du XVe – début XVIe siè cle. [друга 
по ло ви на XV – по че так XVI века]. Synthèse et in ter préta tion [Синт еза и 
тумачење]. La con te sta tion de l’u ni ver sa li sme byzan tin et les tex tes ju ri di qu es 
[Оспоравање ви зан тиј ског еку ме ни зма и прав ни списи]. L’E gli se et la royauté 
[Црква и краљевство]. Ha giobi o grap hie dyna sti que et idéolo gie du po u vo ir 
[Владарска ха ги о гра фи ја и иде о ло ги ја власти]. Tex tes li tur gi qu es des cul tes 
dyna sti qu es [Литургијски спи си по све ће ни кул то ви ма владара]. Ico no grap hie 
dyna sti que [Династичка иконографија]. – Con clu sion [Закључак]. En tre la foi 
de la royauté et la loi de la sa in teté [Између кра љев ства и светост и]. – In dex.

1998.

2. Ra gu se et l’Em pi re Ot to man (1430–1520). Les ac tes im pe ri a ux ot to mans 
en vi e ux-ser be de Mu rad II a Se lim Ier. [Дубровник и Осман лиј ско цар ство 
1430–1520. Сто два де сет де вет фер ма на ото ман ских султана]. – Pa ris, As
so ci a tion Pi er re Be lon, Eco le des Ha u tes Études en Sci en ces So ci a les, 1998; LII, 
414; (3) str. s kas.; 24 cm
Ko rič ni na slov: Ra gu se et l’Em pi re Ot to man
[Тек ст посвете]: A ma mère

*[Садржај]: Pre fa ce [Предговор]: (VI I –VI II) (Ire ne Bel di ce a nu). – Men ti ons 
des no ta i res ita li e nes en mar ge des do cu ments [Нотарске бе ле шке на мар ги
на ма фермана]: (IX) (Al ber to Te ne ti). – Si gles & Abrévi a ti ons [Акроними и 
скраћенице]. – Bi bli o grap hie [Библиографија]. – Avantpro pos [Увод]. – In
tro duc tion. Ra gu se, les Ot to ma nes et le com mer ce ra gu sian dans la Pénin su le 
bal ka ni que [Дубровник, Осман ли је и ду бро вач ка тр го ви на на Балкану]: 
Con qu ê te des Ot to ma nes et ex ten si on de le ur do mi na tion à l’ar riè re pays ra
gu sian (1430–1481) [Османлијско осва ја ње и ши ре ње њи хо ве до ми на ци је 
на за ле ђе Дубровника]: Les rè gnes de Mu rad II et de Meh med II [Владавина 
Му ра та II и Мех ме да II]. – Chu te du de spo tat de Ser bie et re con na is san ce de 
la su ze ra i neté ot to ma ne [Пад срп ске де спо то ви не и при зна ње осман лиј ског 
суверените та]. – Ex ten si on de l’ad mi ni stra tion ot to ma ne à l’ar riè repa ys ragu
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sain (1463–1481) [Османлијска власт се про ши ру је на ду бро вач ко за ле ђе 
(1463–1481)]. – La der niè re déca de de rési stan ce [Последња де це ни ја одупи
рања]. – Le li ti ge du legs du grandduc Ste fan Vuk čić Ko sa ča [Спор око ле га та 
Хер це га Стје па на Вук чи ћа Косаче]. – L’ap pren tis sa ge la bo ri e ux d’un vo i si
na ge re do u ta ble [Мучно при ла го ђа ва ње на пре те ће суседство]. – Hégémo nie 
ot to ma ne et ac com mo de ments ra gu sa ins (1481–1520) [Османлијска хе ге мо ни ја 
и ду бро вач ко при ви ка ва ње (1481–1520)]. – Le rè gne de Bayezid II et l’ex ten
si on du com mer ce ra gu sain en Tur qu ie [Владавина Ба ја зи та II и на пре дак 
ду бро вач ке тр го ви не у Турској]. – Ra gu se et les Ot to mans au co urs du rè gne 
de Se lim Ier [Дубровник и Осман ли је за вла да ви не Се ли ма Првог]. – Marchés 
et mar chan di ses [Тржиш та и робе]. – Ex ten si on du com mer ce ra gu sian dans 
la tran sfor ma tion des marchés bal ka nole van tins [Ширење ду бро вач ке трго
ви не у тран сфор ма ци ји бал кан ских и ле ван тиј ских тржиш та]. – Cri ses et 
équ i vo qu es de No vi: une épre u ve de for ce en tre dex mo no po les con cu rr rents 
[Кризе и спо ро ви око Но вог: од нос сна га из ме ђу два кон ку рент ска моно
по ла]. – La marchés en péri o de de tran si tion [Тржиш та у вре ме тр жи шне 
тран зиције]. – Les mar chan di ses (Ро бе). – Af fa i res de déto ur ne ments de fonds 
et li ti ges privés [Проневере и при ват ни спорови]. – Les Pri vilè ges de Ra gu se 
dans l’Em pi re ot to man [Дубровачке при ви ле ги је у Осман лиј ском царству]. 
– Les Pri vilè ges, le tri but et la mon na ie [Повластице, ха рач, монета]. – For mes 
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et con te nus [Форма и садржај]. – Les ac tes de Mu rad II a Se lim Ier (1430–1520) 
en vi e uxser be [Ак та Му ра та II до Се ли ма Пр вог на ста ро срп ском језику]: 
Les Ar chi ves d’Etat de Du brov nik (Ra gu se) [Државни ар хив у Дубровнику]. 
– L’usa ge di plo ma ti que [Дипломатика]. – Lan gue de l’ad mi ni stra tion et de la 
chan cel le rie ra gu sa i ne [Језик ад ми ни стра ци је и ду бро вач ке канцеларије]. 
– Les ac tes ot to mans des Ar chi ves d’Etat de Ra gu se [Османлијска ак та Др жав
 ног ар хи ва у Дубровнику]. – La chan cel le rie sla ve de la Por te ot to ma ne [Сло
венска кан це ла ри ја осман лиј ске Порте]. – La lan ge des do cu ments [Језик 
докумената]. – L’écri tu re [Писмо]. – Le con te nu des do cu ments [Садржина 
докумената]. – Le for mu la i re des do cu ments ot to mans en vi e uxser be [Фор
мулар осман лиј ских до ку ме на та на ста ро срп ском језику]. – Les tex tes 
[Tek sto vi]. – Tex tes: Fir mans de Mu rad II (1421–1451) [Фермани Му ра та II 
(1421–1451)]. – Fir mans de Meh med II (1451–1481) [Фермани Мех ме да II (1451–
1481)]. – Fir mans de Bayezid II (1481–1512) [Фермани Ба ја зи та II (1481–1512)]. 
– Fir mans de Se lim Ier (1512–1520) [Фермани Се ли ма Пр вог (1512–1520)]. – 
Glos sa i re [Речник тех нич ких термина]. – In deks [Регистар]. – Facsi milés 
[Фак симили]. 

1999.

3. Кра љев ство и све тост. По ли тич ка фи ло зо фи ја сред њо ве ков не Ср би је. 
[Po u vo irs et san cti fi ca ti ons dans le Moyen Âge ser be]. Ре цен зен ти: ака де мик 
Си ма М. Ћир ко вић, проф. др Мом чи ло Спре мић. Пре ве ла с фран цу ског 
Гор да на Пе тро вић. – Бе о град, Слу жбе ни лист СРЈ, 1999; стр. 413; 25 cм
[Тек ст посвете] Ћер ки Ико ни ји и си ну Или ји.

*[Са др жај]: Пред го вор (ау то ра). – Пред го вор (Си ме М. Ћир ко ви ћа). 
– Све тост и кра љев ство. Хи је рар хи ја и ха ри зма као те ме љи вла дар ске 
иде о ло ги је. Књи жев ни спо ме ни ци вла дар ске иде о ло ги је (13–15. век). – Део I. 
Вла дар ска ха ги о би о гра фи ја и иде о ло ги ја вла сти. Власт и све тост у слу жбе 
ним спи си ма 13. ве ка. – По гла вље 1. Култ осни ва ча вла дар ске иде о ло ги је: 
На ста нак ди на стич ке иде о ло ги је у пр вим ха ги о би о гра фи ја ма Сте фа на 
Не ма ње (крај 12. – по че так 13. ве ка). – Де ла на ко ји ма се те ме љи иде о ло
ги ја Не ма њи ћа. – Ау то би о граф ска арен га Сте фа на Не ма ње; Хи лан дар ска 
осни вач ка по ве ља (1198–1199). – Са ви но Жи ти је све тог Си ме о на. – Са ви на 
Слу жба све том Си ме о ну. – Спи си Сте фа на Пр во вен ча ног; Хи лан дар ска 
осни вач ка по ве ља (из ме ђу 1200. и 1202). – Жи вот све тог Си ме о на од Сте
фа на Пр во вен ча ног. – При по ве да ње о чу ди ма све тог Си ме о на. – По гла вље 
2. Ди на стич ка ха ги о гра фи ја и по ли тич ка те о ло ги ја: Кон ти ну и тет кул та 
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и раз вој иде о ло ги је (сре ди на 13. ве ка). – Жи вот све тог Си ме о на од До мен
ти ја на. – Жи вот све тог Си ме о на од До мен ти ја на. Су пар ни штво вла да ра 
и вер ско опре де ље ње. – Лик хри шћан ског кне за. – На ста за ма све то гор ских 
све ти те ља. Смрт све тог Си ме о на и по че так ње го вог кул та. – Пре нос мо
шти ју и уста но вље ње кул та. – Чу да све тог Си ме о на. – По гла вље 3. Је дин
ство два кул та и пр ви из дан ци све то род не ло зе. – Жи ти је све тог Са ве и 
По хва ла све то ме Си ме о ну и све то ме Са ви од Те о до си ја. – На ста нак идеје 
о све то род ној ло зи. – Чу да све тог кти то ра. – Кру ни са ње све то га Сте фа на 
Пр во вен ча ног. – По хва ла све том Са ви и све том Си ме о ну. – Део II. Ши ре ње 
ди на стич ког кул та – вр ху нац и кри за не ма њић ке иде о ло ги је. Од све то
род не ло зе до ства ра ња но вог ти па вла дар ског кул та (14. век). – По гла вље 
4. Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских од архиепискoпа Да ни ла Дру
гог: Ко ди фи ко ва ње вла дар ских ха ги о би о гра фи ја (пр ва по ло ви на 14. ве ка). 
– Кра љев ске ха ги о би о гра фи је све то род не ло зе. – Жи ти је кра ља Дра гу ти на. 
– Жи ти је кра љи це Је ле не. – Жи ти је кра ља Ми лу ти на. – Жи во ти ар хи е пи
ско па. – По гла вље 5. Од ми стич не мо нар хи је ка уста во твор ном цар ству: 
Кри за пре ла зног пе ри о да и ду хов ни не мир (сре ди на и дру га по ло ви на 14. 
ве ка). – На ста вља чи Да ни ла Дру гог. – Жи вот кра ља Сте фа на Уро ша III 
Де чан ског (1321–1331). – Крат ка би о гра фи ја кра ља Сте фа на Ду ша на. – 
Про гла ше ње цар ства у Ду ша но вом За ко ни ку. – Жи во ти ар хи е пи ско га 
(1286–1337), Ја ков (1286–1292), Јесвста ти је Дру ги (1292–1309), Са ва Тре ћи 
(1309–1316), Ни ко дим (1317–1324), Да ни ло Дру ги (1324–1337). – Жи вот 
ар хи е пи ско па Да ни ла Дру гог. Жи во ти па три јар ха Јо а ни ки ја, Са ве и Је
фре ма. – Жи ти је све тог па три јар ха Је фре ма (1375–1379/80 и 1389–1390) од 
епи ско па пећ ког Мар ка. – По гла вље 6. По ли тич ка кри за и об но ва вла дар
ске иде о ло ги је: Сме на ди на сти је и иде о ло шко пре у строј ство (крај 14. ве ка). 
– Сме на ди на сти је и круг спи са о но во му че ни ку кне зу Ла за ру и Бо ју на 
Ко со ву. – Про ло шко жи ти је кне за Ла за ра. – Сло во о кне зу Ла за ру Да ни ла 
Тре ћег. – Жи ти је све тог кне за Ла за ра. – Сло во о кне зу Ла за ру не по зна тог 
пи сца. – Слу жба кне зу Ла за ру. – Је фи ми ји на по хва ла кне зу Ла за ру. – Рас
пра ва о Сло ву по хвал ном кне зу Ла за ру. – Нат пис на Ко сов ском сту бу. – 
Нат пис де спо та Сте фа на на мра мор ном сту пу на Ко со ву. – По хва ла кне
зу Ла за ру од Ан до ни ја Ра фа и ла Епак ти та. – Део III. По вра так из во ри ма 
и иде о ло шка пре ви ра ња у све ту чи ја је бу дућ ност на ста ја ла (15. век). Од 
ха ги о гра фи је ка ди на стич кој би о гра фи ји и исто ри о гра фи ји. – По гла вље 7. 
Очу ва ње не ма њић ке тра ди ци је: По де ла вла сти и књи жев них ро до ва у 
ди на стич ким спо ме ни ци ма пр ве по ло ви не 15. ве ка. – Жи ти је Ве ли ко му
че ни ка Сте фа на Де чан ског од Гри го ри ја Цам бла ка. – Об но ва не ма њић ке 
тра ди ци је и по ја ва но вих вла дар ских кул то ва (по че так 15. ве ка). – По гла
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вље 8. По све ће ни кнез и осу ђе на зе мља: Син те за и по све то вље ње: од ха гио
гра фи је ка ди на стич кој би о гра фи ји. – Жи ти је де спо та Сте фа на Ла за ре
ви ћа од Кон стан ти на Фи ло зо фа. – Епи лог: Ха ги о граф ско и исто риј ско 
(дру га по ло ви на 15. – по че так 16. ве ка). – 1. Ау тох то ни или ту ђи ко ре ни 
кул та Сте фа на Не ма ње, све тог Си ме о на. – 2. По јам су ве ре но сти др жа ве 
и ау то ке фал но сти Цр кве. – 3. По јам дво стру ког ле ги ти ми те та вла да ра 
Ср би је. – 4. Од ли ка све то сти ко ја је сма тра на свој ством вла дар ске по ро
ди це Не ма њи ћа. – 5. Сим фо ни ја две ју вла сти уну тар др жа ве Не ма њи ћа. 
– 6. Ре то рич ке фор му ле и епи те ти ко ји сто је уз Сте фа на Не ма њу и не ма
њић ке вла да ре. – 7. Зна че ње пој ма „Но ви Изpаиљ” или „Но ви иза бра ни 
на род”. – 8. Усва ја ње пој ма Ис то ка и За па да. – Син те за и ту ма че ње. – Оспо
ра ва ње ви зан тиј ског еку ме ни зма и прав них спи са. – Цр ква и кра љев ство. 
– Вла дар ска ха ги о би о гра фи ја и иде о ло ги ја вла сти. – Ли тур гиј ски спи си 
по све ће ни кул то ви ма вла да ра. – Ди на стич ка ико но гра фи ја. – За кљу чак: 
Из ме ђу кра љев ства и све то сти. – Résumé. – Скра ће ни це. – Би бли о гра фи ја.
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2006.

4. Le mon de byzan tin du mi li eu du VI I Ie siè cle à 1204. Eco no mie et so ciété. 
[Византијски свет (VIII–ХIII век). Еко но ми ја и друш тво]. – Pa ris, Edi tion 
du Temps, 2006; str. 209; ilu str.; 24 cm
Qu e sti ons d’hi sto i re. Hi sto i re médiéva le.
Ко а у то ри: Ge or ges Ja hel, Vas sa Kon to u maCon ti cel lo

*[Садржај]: Avantpro pos [Предговор]. De 1’An ti qu ité au Moyen Âge [Од 
ан ти ке до сред њег века]. Tran sla tio Im pe rii. L’au toc ra tie impéri a le [Царска 
аут ократија]. L’ul ti me synthèse – le milléna i re byzan tin [Јединствена син те за 
– ви зан тиј ски миленијум]. Arts et let tres [Уметн ост и књижевност]. Le ca dre 
po li ti que et in sti tu ti on nel [Политички и ин сти ту ци о нал ни оквир]. In tro duc tion 
[Увод]. L’Em pi re à l’épre u ve: VI I e –VI I Ie siè cle [Царство на ис ку ше њи ма: 
VI I e –VI I Ie siè cle (Цар ство на ис ку ше њи ма: VI I –VI II век)]. Les tro u bles bal ka
ni qu es (600–750) [Немири на Балкану]. Les Sla ves en Médi ter ranée [Словени 
на Медитерану]. Na is san ce d’un État bul ga re [Настанак бу гар ске државе]. 
L’agres sion isla mi que [Исламска агресија]. L’i co noc la sme: [Икон оклазам]. 
Épre u ve de for ce en tre la pa pa uté et Byzan ce [однос сна га из ме ђу пап ства и 
царства]. La cri se ico noc la ste: gen èse, im pli ca ti ons, conséqu en ces [Криза ико
но кла зма: ге не за, им пли ка ци је, последице]. La réac tion ico no du le [Иконо
дулска реакција]. Nicée II et le réta blis se ment du cul te des ima ges [Никеја II и 
вас по ста вља ње икона]. Du re to ur de l’i co noc la sme au réta blis se ment défi ni tif 
du cul te des ima ges [Од по врат ка ико но кла зма до ко нач ног вас по ста вља ња 
икона]. La montée en pu is san ce de l’Em pi re byzan tin [Успон и моћ Ви зан тиј
 ског царства]. La dyna stie amo ri en ne (820–867) [Аморејска ди на сти ја (820–
867]. Mic hel II (820–829) [Михаило II (820–829]. Théop hi le (829–842) [Теофил 
(829–842)]. Mic hel III (842–867) [Михаило III (842–867]. La dyna stie macédo
ni en ne (867–1056) [Македонска ди на сти ја (867–1056)]. Le rè gne per son nel de 
Ba si le Ier (867–886) [Режим Ва си ли ја I (867–886)]. Le rè gne de Léon VI (886–
912) [Владавина Ла ва VI (886–912)]. Con stan tin VII Porphyro ge ni te (913–959) 
[Константин VII Пор фи ро ге нит (913–959)]. Ro main Ier Lécapène (912–944) 
[Роман I Ле ка пен (912–944)]. Nicépho re II Pho cas (962–969) [Нићифор II Фо ка 
(962–969]. Jean Tzi miskès (969–976) [Јован Ци ми ски је (969–976]. La po li ti que 
extéri e u re des pre mi ers Macédo ni ens [Спољна по ли ти ка пр вих Македонаца]. 
La re ac tion byzan ti ne au Xe siè cle [Византијска ре ак ци ја у X веку]. Con tre les 
Ara bes au Xe siè cle [Против Ара па у X веку]. La qu e sti on des Bal kans et la 
gu er re con tre la Bul ga rie [Балканско пи та ње и рат про тив Бугарске]. L’Em pi re 
byzan ti ne et la Rus sie [Византијско цар ство и Русија]. Le rè gne de Ba si le II 
(963–1025) [Владавина Ва си ли ја II (963–1025)]. Gran des vic to i res et gra des 
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réfor mes [Велике по бе де и ве ли ке реформе]. L’œkoumène byzan ti ne [Визан
тијска екумена]. Le temps des tro u bles de 1025 à 1080 [Време не ми ра од 1025. 
до 1080)]. La déca den ce macédo ni en ne [Македонско опадање]. Les préli mi
na i res du con flit au to ur de la pri ma uté ro ma i ne [Предигра су ко ба око пап ског 
примата]. Vers la rup tu re de 1054 [У су срет рас ко лу 1054]. La décom po si tion 
du régi me (1056–1080) [Распад ре жи ма (1056–1080)]. Les gra des évo lu ti ons 
de la fin du XI au début du XI I Ie siè cle [Велике про ме не с кра ја XI до по чет
ка XI II века]. Les Com nènes [Комнени]. Ale xis Com nène et la ten ta ti ve de 
re dres se ment (1081–1118) [Алексије Ком нен и по ку шај об но ве (1081–1118)] 
Les suc ces se urs d’A le xis Com nène [Наслеђе Алек си ја Комнена]: Jean II (1118–
1143), Ma nuel Ier (1143–1180) [Јован II (1118–1143), Ма ној ло I (1143–1180)] 
An dro nic, le der ni er Com nène (1183–1185) [Андроник, по след њи Ком нен 
(1183–1185)]. Le déman tèle ment de l’Em pi re [Распарчавање царства]. La 
dyna stie des An ges (1185–1204) [Династија Ан ђе ла (1185–1204)]. La par ti tio 
Ro ma nie. L’Em pi re de Nicée [Никејско царство]. Le ca dre in sti tu ti on nel et 
ad mi ni stra tif de l’Em pi re byzan tin [Институционални и ад ми ни стра тив ни 
оквир Ви зан тиј ског царства]. L’in sti tu tion impéri a le [Установа царства]. 
Les dig nités et ha u tes fon cti ons pa la ti a les [Достојанство ви со ких функ ци ја 
палатина]. L’ad mi ni stra tion de Con stan ti no ple, dèmes et fac ti ons [Администра
ција Ца ри гра да, де ме и факције]. L’ad mi ni stra tion des pro vin ces [Адми ни стра
ција провинција]. L’or ga ni sa tion mi li ta i re et le régi me des thèmes [Орга ни зација 
вој ске и теме]. Les tag ma ta. Les thèmes [Теме]. Les in sti tu i ons re li gi e u ses 
[Верске установе]. L’Em pi re et l’Égli se, un di a lo gue am bi ti e ux [Царство и Цр ква, 
зах тев ни дијалог]. Le champ des préro ga ti ves du pa tri ar che [Размере па три
јар хо вих прерогатива]. Les ha u tes char ges et dig nité du pa tri ar che [Високе 
функ ци је и до сто јан ство патријарха]. Le clergé sécu li er [Световно свешт ен
ство]. Le clergé dans la so ciété [Свеш тенство у друш тву]. Le mon de mo na sti que 
[Свет монашт ва]. Les typi ka [Типици]. – So ciété et éco no mie [Друш тво и 
економија]. La ru ra li sa tion de la so ciété [Рурализација друш тва]. Tro u bles 
po li ti qu es et mu ta ti ons so ci a les [Политички не ми ри и му та ци је друш тва]. 
Vil les et cam pag nes [Градови и села]. L’in ci den ce du régi me des thèmes sur le 
mon de ru ral et son ad mi ni stra tion [Утицај те ма на се ло и ње гов устав ни по
редак]. Le po ids de 1’Etat [Моћ државности]. État et so ciété, la ter re et le fisc 
[Држава и дру штво, зе мљи шни по сед и по ре ски систем]. L’Em pi re et la 
paysan ne rie [Царство и сељашт во]. Les com mu nes ru ra les et le fisc [Руралне 
за јед ни це и по ре ски систем]. L’Em pi re con tre la féoda li sa tion [Царство про
тив велепоседа]. Le Tra ité fi scal [Порески трак тат]. Le ca da stre de Thèmes 
[Катастар тема]. Les im mu nités [Привилегије]. Les Prak ti ka. Une so ciété en 
mu ta tion [Друш твене промене]. Différen ci a tion so ci a le et monté en pu is san ce 
de l’ari stoc ra tie fon ciè re [Друш твено ра сло ја ва ње и успон ве ле по сед нич ке 
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аристо кратије]. Tro is Types de pro priété fo ni ciére  [Три вр сте зе мљи шног по
седа]. Les paréqu es [Пареци]. La pro no ia [Пронија]. La pro no ia dans l’Em pi re 
la tin [Пронија у Ла тин ском царству]. Dans l’Em pi re de Nicée [Пронија у 
Ни кеј ском царству]. Les Paléolo gu es [Палеолози]. La so ciété ur ba i ne [Урба
на цивилизација]. La fa mil le, cel lu le de ba se de la so ciété byzan ti ne [Породица, 
основ на ће ли ја ви зан тиј ског друш тва]. La vil le, fac te ur d’intégra tion et de 
pro mo tion [Град као чи ни лац ин те гра ци је и дру штве не промоције]. Ar ti
sans et fon cti on na i res [Занатлије и службеници]. Ten si ons et dyna mi qu es 
so ci a les [Тензије и дру штве на динамика]. L’ac ti vité ca ri ta ti ve [Добротворна 
делатн ост]. Con stan ti no ple [Цариград]. Une éco no mie de tran si tion [Еконо
мија у транзицији]. Mo u ve ments démo grap hi qu es et tran sferts de po pu la tion 
[Демографске про ме не и тран сфе ри становништв а]. Une éco no mie agra i re 
[Аграрна економија]. Une pro duc tion di ver si fiée [Диверсификација произ
водње]. Les tex ti les [Тек стили]. La métal lur gie [Металургија]. Une éco no mie 
monéta i re [Монетарна економија]. La pla ce de Byzan ce dans la re di stri bu tion 
des chan ges in ter na ti o na ux [Место Ви зан ти је у ре ди стри бу ци ји ме ђу на
род не размене]. Con stan ti no ple, em po rion de l’Oc ci dent [Цариград, em po rion 
Запада]. L’em pri se ita li en ne [Под ита ли јан ским утицајем]. – La part de la 
cul tu re [Област културе]. La lan gue et l’in struc tion [Језик и образовање]. 
Le ni ve au d’alp habéti sa tion [Степен алфаб етизације]. Grec lan gue com mu ne 
[Грчки, за јед нич ки језик]. L’en se ig ne ment [Просвета]. Les li vres: pro duc tion, 
dif fu sion, con ser va tion [Књиге, про дук ци ја, ди фу зи ја, очување]. L’écri tu re 
[Просвета]. La fa bri ca tion des co di ces [Производња коде кса]. Cen tres de co pie 
et bi bli othèqu es [Скрипторијуми и библиоте ке]. Littéra tu re sa van te [Учено 
списатељство]. Théolo gie [Богословље]. Néoc halcédo nien, mo noéner ge ti sme, 
mo nothéli sme [Неохалкидонство, мо но е нер ге ти зам, монотелизам]. Pre mi er 
et se cond Ico noc la sme [Први и дру ги икон оклазам]. Con tro ver se avec l’Oc ci dent 
[Контроверзе са Западом]. Les Com nènes, „gar di ens de l’Ort ho do xie” [Ком
нени – „чу ва ри пра во сла вља”]. Phi lo sop hie [Философија]. Droit [Право]. 
Le Co dex Iu sti ni a nus. L’ac ti vité ju ri di que aux VI I I e –XI Ie siè cles [Законодавна 
де лат ност VI I I –XII века]. L’hi sto ri o grap hie [Историографија]. La cul tu re 
po pu la i re [Народна култура]. Spi ri tu a lité et dévo tion [Духовност и побож
ност]. Une spi ri tu a lité col lec ti ve [Колект ивна духовност]. L’ha gi o grap hie 
[Хагиографија]. Ascéti que et mysti que [Аске тика и мистика]. Hymno grap he 
et mu si que [Химнографија и мистика]. Les Chro ni qu es co me lec tu re po pu la i re 
[Хронике као на род на лек тира]. Prémi ces d’une littéra tu re en lan gue ver na
cu al re [Зачеци књи жев но сти на на род ном језику]. – Con clu sion ge ne ra le 
[Опш ти закључак]. – An ne xes: Ta ble a ux ge ne a lo gi qu es [Анекси – ге не а ло шке 
таблице]. La dyna stie Isa u ri en ne (717–802) [Исавријска ди на сти ја (717–802)]. 
La péri o de de 802 à 820 [Период од 802. до 820]. La dyna stie amo ri en ne (820–
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867) [Аморијска династија]. La dyna ste macédo ni en ne (867–1056) [Македон
ска ди на сти ја (867–1056)]. La dyna stie des Do u cas (1059–1081) [Династија Ду ка 
(1059–1081)]. La dyna stie des Com nènes (1081–1185) [Династија Ком не на 
(1081–1185)]. La dyna stie des An ges (1185–1204) [Династија Ан ђе ла (1185–
1204)]. – An ne xes tex tes [Анекси – тек стови]. I. Ex tra its du Li vre de l’Épar que 
[Изводи Књи ге епарха]. Des ta bu la i res ou no ta i res [Табулари и нотари]. Des 
ar gen ti ers ou orfèvres [Кујунџије и златари]. Des ban qu i ers ou chan ge urs 
[Банкари и мењачнице]. Des ve sti o pra tes ou mar chands de so i e ri es [ve sti o pra
tes или тр гов ци свилом]. Des pran di o pra tes ou mar chands de con fec ti ons 
im portées  de Syrie [pran di o pra tes или тр гов ци ро бе из Сирије]. Des me ta
xo pra tes ou mar chands de so ie grè ge [pran di o pra tes или тр гов ци си ро ве свиле]. 
II. Du rapt des fem mes et de la vi o len ce exercée con tre el les (XXXV) [Отмица 
же на и на си ље пре ма њима]. III. L’avè ne ment de Ba si le Ier [Долазак на пре
сто Ва си ли ја I]. IV. Ac cla ma tion po ur la fête de la sa in te Pâque [Акламације 
за Ускрс]. V. La gu er re ca u se du mal he ur des pe u ples [Рат као не сре ћа за на
роде]. VI. La con di tion hu ma i ne en tre ma tiè re et esprit [Живот из ме ђу ма
те ри јал ног и духовног]. VII. Le po ids de la fi sca lité [Моћ по ре ског система]. 
VII. De ux po ints de vue sur la pri se de Con stan ti no ple [Два ви ђе ња па да 
Цариграда]. Bi bli o grap hie [Библиографија]. Ou vra ges ge ne ra ux [Опш та]. Re
cu e ils et so ur ces. [Извори]. Tra va ux spe ci a lisées [Специјалистички радови]. 
Ta ble des il lu stra ti ons [Попис илустрација]. Le mon de byzan ti ne au début du 
XIe siè cle [Византијски свет по чет ком XI века]. Plan de Con stan ti no ple au 
XI Ie siè cle [План Ца ри гра да XII век]. 
[Бошк о И. Бо јо вић ау тор дру гог де ла књи ге и увод них на сло ва: So ciété et 
éco no mie (стр. 11–16, 87–145)].
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2008.

5. Жич ки ди ван са ака де ми ком Вла де том Је ро ти ћем. Од објек та ка 
су бјек ту. Жи ча (21–22. ок то бар 2006). [Le di a lo gue de Žiča]. Раз го вор во дио 
проф. др Бо шко И. Бо јо вић. Жи ча (21–22. ок то бар 2006). – Бе о град, Дра
слар парт нер, 2008; стр. ХI, стр. 185; (2) стр. с фот.; 21 см
Би бли о те ка За пи си.

*[Са др жај]: Ho mo uni ver sa lis (Ра до ван Би го вић). – Пи та ња и од го во ри: 
Цр ква и др жа ва. – Цр ква и дру штво. – Ве ра и лич ност. – Цр ква у све ту. 
– Вера и кул ту ра. – О се би и дру ги ма. – О же ни у дру штву. – Мо дер ни тет и 
то ле ран ци ја. – Пи та ња јед ног пси хо ло га Вла де ти Је ро ти ћу. Фо то гра фи је.

6. Hi sto i re et escha to lo gie. De l’hi sto i re de la littéra tu re du Moyen Âge sudsla ve 
[Историја и ес ха то ло ги ја. Из исто ри је књи жев но сти ју жно сло вен ског 
сред њег века], 1987–2007, Врњци–Pariz, 2008, p. 258.

*[Садржај]: Уме сто пред го во ра – Avantpro pos (Ве сна Ба што ва но вић), 
Idéo lo gie prin ciè re du Moyen Âge ser be [Владарска иде о ло ги ја у срп ском 
сред њем веку] (155–250): 9. Hi sto ri o grap hie dyna sti que et idéolo gie po li ti que en 
Ser bie au Bas Moyen Âge [Династичка исто ри о гра фи ја и по ли тич ка идео
ло ги ја у Ср би ји по зног сред њег века]. Es sai de synthes se de l’ide lol gie de l’Etat 
médiéval ser be. (Idéolo gie, le gi ti mité, sa in teté) [Ка син те зи вла дар ске иде о ло
ги је срп ске др жав но сти у сред њем ве ку (Иде о ло ги ја, ле ги ти ми тет, све тост)] 
(157–190): Le cul te fon da te ur de l’idéolo gie dyna sti que (fin XI Ie – fin XI I Ie 
siè cle) [Утемељивачки култ ди на стич ке иде о ло ги је (крај XII – крај XI II 
ве ка)]. L’apogée de l’idéolo gie néma ni de et l’élar gis se ment du cul te dyna sti que 
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(fin XI I Ie et début XI Ve siè cle) [Врхунац не ма њић ке иде о ло ги је и про ши
ре ње ди на стич ког кул та (крај XI II – по че так XIV ве ка)]. De la mo nar chie 
mysti que à l’em pi re con sti tu ti o nel (mi li eu du XI Ve siè cle) [Од ми стич не мо
нар хи је ка уста во твор ном цар ству (сре ди на XIV ве ка)]. La cri se po li ti que et 
le re no u ve au de l’idéolo gie dyna sti que (fin du XI Ve siè cle) [Политичка кри за 
и об но ва ди на стич ке иде о ло ги је (крај XIV века]. Le de spo tat – con ti nu ité de 
la tra di tion néma ni de et différen ci a tion des po u vo irs et des gen res lit te ra i res 
dans les so ur ces dyna sti qu es (fin XI Ve – mi li eu XVe siè cle) [Деспотовина – кон
 ти ну и тет не ма њић ке тра ди ци је и ра сло ја ва ње вла да ви не и књи жев них 
жан ро ва у ди на стич ким из во ри ма (крај XIV – сре ди на XV века]. (Mi li eu 
XVe – de but XVIe siè cle) [Средина XV – по че так XVI века]. Le Pa tri ar che 
Paj si je Ja nje vac (ou Paj si je de Peć) – XVI Ie siè cle. La Vie du tsar Uroš [Патријарх 
Пај си је Ја ње вац (Пај си је пећ ки) – XVII век. Жи ти је ца ра Уроша]. – 9. L’idéo
lo gie de l’Etat ser be du XI I Ie au XVe siè cle. Idéolo gie et pu is san ce in scri te dans 
l’hi sto i re [Идеологије и кра љев ство у вла дар ској историографији] (191–215): 
1. La royalité et l’Egli se et le urs sa ints fon da te urs (XI I Ie siè cle) [Краљевство и 
Цр ква са њи хо вим све тим осни ва чи ма (XI II век)]. 2. La foi et la Loi: le début 
de dis so ci a tion des de ux po u vo irs (pre miè re mo i tié du XI Ve siè cle) [Вера и 
за кон: ра сло ја ва ње све тов не и цр кве не вла сти (пр ва по ло ви на XIV века]. 
3. Déro u te de cer ti tu des et re no u ve au du con sen sus (de u xi ème mo i tié du XI Ve 
siè cle) [Слабљење са мо све сти и об но ва са гла сја (дру га по ло ви на XIV века]. 
4. Plu ra lité de vu es – sécu la ri sa tion et con ti nu ité de l’idée dyna sti que (pre miè re 
mo i tié du XVe). 5. Fin du po u vo ir sécu li er et résur gen ce de la sa in teté dyna sti que 
(de u xi ème mo i tié du XVe siè cle) [Опадање све тов не вла сти и об но ва ди на
стич ке све то сти (дру га по ло ви на XV ве ка)]. – 10. L’ha giobi o grap hie dyna
sti que et l’ide o lo gie de l’Etat ser be du Moyen Âge (XI I I e–X Ve siè cles) [Династичка 
ха гиоби о гра фи ја и иде о ло ги ја срп ске др жав но сти сред њег века] (217–237): 
Les tex tes naр ra tifs du cul te fon da te ur de l’idéolo gie dyna sti que (fin XI Ie – fin 
XI I Ie siè cle) [Наративни тек сто ви осни вач ког кул та ди на стич ке иде о ло ги је 
(крај XII – крај XI II века]. La „Lignée de sa in te ex strac ti on” et l’élar gis se ment 
du cul te dyna sti que (fin XI I Ie – de u xi ème mo i tie du XI Ve siè cle) [„Све то род на 
ло за” и про ши ре ње ди на стич ког кул та (крај XI II – дру га по ло ви на XIV 
века]. Cri se et re no u ve au de l’idéolo gie dyna sti que (fin du XI Ve siè cle) [Криза 
и об но ва ди на стич ке иде о ло ги је (крај XIV ве ка)]. Con ti nu ité de la tra di tion 
néma ni de et différen ci a tion des gen res littéra i res dans les tex tes nar ra tifs dyna
sti qu es (fin XI Ve – mi li eu XVe siè cle) [Континуите т на ма њић ке тра ди ци је 
и ди фе рен ци ја ци ја књи жев них жан ро ва у ди на стич ким на ра ти ви ма (крај 
XIV – сре ди на XV века]. – 11. Une mo nar chie ha gi o grap hi que. La théolo gie du 
po u vo ir dans la Ser bie médi e va le (XI I e–X Ve siè cles) [Хагиографска мо нар хи
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ја. Те о ло ги ја др жав но сти у Ср би ји сред њег века] (239–250). – Ha gi o grap hie 
et littéra tu re [Хагиографија и књижевност] (251–353): 12. Tran smis sion du 
ptri mo i ne byzan tin et for ma tion des médi a te urs d’iden titéts au toc hto nes [Транс
мисија ви зан тиј ског на сле ђа и на ста нак ау тох то них идентит ета] (253–264). 
– 13. La littéra tu re au toc hto ne des pays bal ka nosla ves. L’hi sto i tre des tex tes et tex tes 
de l’hi sto i re [Аутох тона књи жев ност бал ка носло вен ских зе ма ља. Исто ри ја 
тек сто ва и исто риј ски списи] (265–266). – 14. La littéra tu re au toc hto ne (ha gio
 grap hi que et hi sto ri o grap hi que) en Bul ga re médiéva le [Аутох тона књи жев ност 
(ха ги о граф ска и хро но граф ска) сред њо ве ков не Бугарске] (267–296). – 15. 
La littéra tu re au toc hto ne (ha gi o grap hi que et hi sto ri o grap hi que) des pays you go
sla ves au Moyen Âge [Аутох тона књи жев ност (ха ги о граф ска и хро но граф ска) 
ју жно сло вен ских зе ма ља у сред њем веку] (297–253): An na les du prêtre de 
Di oclée [Хроника по па Дукљанина]. Ha giobi o grap hi es de SiméonNe ma nja 
et de Sa va Ier [Хагиобиографија Си ме о на Не ма ње и Са ве Првог]. Ha giobio
 grap hie dyna sti que de Da ni lo II et ses Con ti nu a te urs [Династичке ха ги о био
гра фи је Да ни ла II и ње го вих настављача]. Kyr Si luan, les épîters [Кир Си
лу ан, писма]. La Vie du sta rec Isa i ja (Isaïe) [Житије стар ца Исаије]. Le cycle 
du martyro lo gie du prin ce La zar [Мартиролошки  круг кнeза Лазара]. La Vie 
de Sa int Ste fan De čan ski, le Méga lo martyr par Grégo rie Cam blak [Житије 
Све тог ве ли ко му че ни ка Сте фа на Де чан ског од Гри го ри ја Цамблака]. La 
Vie du pa trir che Je frem [Житије па три јар ха Јефрема]. Bi o grap hie du de spo te 
Ste fan La za re vić par Con stan tin de Ko ste nec [Биографија де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа од Кон стан ти на Костанечког]. Vi es br èves et of fi ces des sa ints 
de spo tes Bran ko vić [Крат ка жи ти ја и слу жбе све тих де спо та Бранковића]. 
Les généalo gi es royales et les An na les du royau me de Ser bie [Генеалогије вла
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да ра и ле то пи си срп ског сред њег века]. La littéra tu re Cro a te en lan gue sla ve 
[Хрват ска књи жев ност на сло вен ском језику]. XVe sti ges de la littéra tu re 
médiéva le en Bo snie [Трагови сред њо ве ков не књи жев но сти у Босни]. Trans
mis sion de la mémo i re col lec ti ve et for ma tion de la pensée hi sto ri que [Транс
мисија ко лек тив ног се ћа ња и на ста нак исто риј ске свести]. – 16. Escha to
lo gie et hi sto i re [Есхатологија и историја]. Ca ractéro lo gie de l’ha gi o grap hie 
sudsla ve du Moyen Âge [Карак терологија ју жно сло вен ске ха ги о гра фи је 
сред њег века] (255–369). – 17. L’in scrip tion du de spo te Ste fan sur la stèle de 
Ko so vo 1403–1404 [Запис на Ко сов ском сту бу де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа 
1403–1404] (371–373). – 18. Le Dit d’Amo ur du prin ce et de spo te Ste fan La za re vić 
[Слово љуб ве кне за и де спо та Сте фа на Лазаревића] (375–380). – Le Dit 
d’Amo ur (Slo vo ljub ve) [Слово љубве] (381–383).

7. Le milléna i re byzan tin 324–1453. [Миленијум Ви зан ти је (324–1453)]. – 
Pa ris, El lip ses, 2008; 272 p.; ge o graf. kar ta; 19 cm

*[Садржај]: In tro duc tion [Увод]. Ec ri re l’hi sto i re de l’Em pi re byzan tin 
[Писање исто ри је Ви зан тиј ског царства]: Une synthèse ma je u re [Велика 
синте за]. – L’Em pi re du mi li eu [Средишња империја]. – Qu el le tem po ra lité 
po ur un em pi re milléna i re? [Миленијумска епоха] – Le Moyen Âge byzan tin 
[Средњи век Византије]. – „L’Au tre” em pi re [Друга империја]. – Pre miè re 
par tie [Први део]. De l’an ti qu ité au Moyen Âge [Од ста рог до сред њег века]: Le 
tran sfert l’Em pi re ro main [Пренос Рим ске империје]. – Con stan tin (306–337) 
[Констан тин (306–337)]. – La mo nar chie con stan ti ni en ne [Константинова мо
нархија]: A l’épre u ve des pres si ons extéri e u res [Одбрана од спољ них прити
сака]. – Théodo se le Grand (379–395) et les cor po ra se pa ra ta de l’em pi re [Теодо
сије Ве ли ки (379–395) и cor po ra se pa ra ta империје]. Théodo se II (408–450) 
[Тео до сије II (408–450)]. – Les pre mi ers Isa u ri ens [Први Исавријци]. – Ana stase 
(491–518) [Анастасије (491–518)]. – Re sta u ra tion et ses li mi tes: Ju sti nien (527–565) 
[Рестаурација и ње ни до ме ти: Ју сти ни јан (527–565)]. – Un héri ta ge dif fi ci le 
[Тежина наслеђа]. – Le déclin de l’ac qu is de Ju sti nen [Опадање Ју сти ни ја
но вих достигнућа]. – De u xi ème par tie [Други део]. Le Moyen Âge ro ma no 
byzan tin [Романови зан тиј ски сред њи век]. – Une ap proc he so ci a le et éco
no mi que [Приступ дру штве не и еко ном ске историографије]: Ci vi li sa tion 
ru ra le [Рурална цивилизација]. – Ci vi li sa tion ur ba ne, ou l’hi sto i re de Con
stan ti no po le [Урбана ци ви ли за ци ја или исто ри ја Цариграда]. – Une ap proc he 
chro no lo gi que [Хронологија]: Le so uf fle du re no u ve au [Обнова]. – La séden ta
ri sa tion des Sla ves [Седантеризација Словена]. – La réfor me de l’ad mi ni stra tion 
ter ri to ri a le [Реформа те ри то ри јал не управе]. – Les Hérac li des et l’helléni sa tion 
de l’em pi re [Ираклиди и хе ле ни за ци ја империје]: L’ex pan si on ara be et la 

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа



33

re duc tion de l’em pi re [Експанзија Ара па и сма њи ва ње царства]. – L’aména ge 
ment des réfor mes et la fin des Hérac li des [Преуређење ре фор ми и крај Ира
кли да]. – L’ico noc la sme et la vic to i re des icônes [Икон оклазам и по бе да икона]. 
– Les Isa u ri ens et la re pre sie en main Léon III (717–741) [Исавријци и ре ста у  ра 
ци ја Ла ва III (717–741)]: Con stan tin V (741–775) [Константин V (741–775)]. 
– Léon IV (775–780) [Лав IV (775–780)]. – La re sta u ra tion de l’Ort ho do xie 
(784–813) [Обнова пра во сла вља (784–813)]. – L’œuvre de Pho ti us et les débuts 
de polémi que con fes si on nel le [Фотијево де ло и по че так кон фе си о нал не 
полемике]. – La dyna stie macédo ni en ne [Македонска династија]. A l’apogée 
de l’Em pi re (867–1056) [Империја на вр хун цу (867–1056)]: Ba si le Ier (867–886) 
[Василије Пр ви (867–886)]. – Léon VI le Sa ge (886–912) [Лав VI Му дри (886– 
912)]. – L’Em pi re dans sa splen de ur – à l’apogée de l’ari stoc ra tie mi li ta i re [Цар
ство у сво јој сла ви – вр ху нац вој ног племства]. – Jean Ier Tzi miskès (969–976) 
[Јован Пр ви Ци ми ски је (969–976]. – Ba si le II (976–1018) [Василије II (976–
1018)]. – Suc ces sion de Ba si le II et fin de la dyna stie macédo ni en ne (1025–1057) 
[Наслеђе Ва си ли ја II и крај ма ке дон ске ди на сти је (1025–1057]. – Le Grand 
Schi sme – 1054 [Велики рас кол 1057]. – Déclin et déman tèle ment de l’em pi re 
[Опадање и рас пар ча ва ње царства]. – Ru i ne et re to ur du par ti ci vil [Расап 
цар ства и успон ве ли ког поседа]. – Sur la vo ie des désa stres et du déman tèle
ment [На пу ту по ра за и распарчавања]. – Re dres se ment de l’Em pi re et au to rité 
de l’ari stoc ra tie mi li ta i re (1081–1204) [Консолидација цар ства и ау то ри тет 
вој не аристо кратије]: Cro i sa de et re con qu ê te [Крсташи и ослобођење]. – Une 
mu ta tion con trastée la dyna stie des Com nène [Контрасти му та ци ја ди на сти је 
Комнена]: Gran de ur et déclin des Com nène. – Ma uel Ier (1143–1180) [Успон и 
опа да ње – Ма ној ло Пр ви (1143–1180)]. – Ale xis II Com nène (1180–1183) [Алек
сије II Ком нен (1180–1183)]. – An dro nic Ier Com nène (1183–1185) [Андроник 
Пр ви Ком нен (1183–1180)]. – La dyna stie des An ge (1185–1204) [Династија Ан
ђе ла (1185–1204)]. – Ale xis III (1195–1203) [Алексије III (1195–1203)]. – Tro i siè me 
par tie [Трећи део]. Der ni er re no u ve au, déli qu e scen ce et fin (1204–1453) [По
следња об но ва, опа да ње и крај (1204–1453)]. – L’em pi re de Nicée (1204–1261) 
[Никејско цар ство (1204–1261)]: Jean III Do u kas Va tatzès (1222–1254) [Јован 
III Ду ка Ва та зес (1222–1254)]. – Théodo re II La sca ris (1254–1258) [Теодор II 
Ла ска рис (1254–1258)]. – La re sta u ra tion so us les Paléolo gue: An dro nic II (1282– 
1328) [Ренесанса Па ле о ло га: Ан дро ник II (1282–1328)]. – Les gu er res ci vi les, 
l’ex pan si on Ot to ma ne et l’hége mo nie Ser be: An dro nic III (1328–1341) [Грађански 
ра то ви, успон Осман ли ја и срп ска хе ге мо ни ја: Ан дро ник III (1328–1341)]. 
– Crépu scu le et fin: Jean VI Can ta cuzène préten dant (1341–1347) [Сумрак и крај: 
Јо ван VI Кан тан ку зин, цар пре тен дент (1341–1347)]. – Jean VI Can ta kuzène, 
em pre u er as so cié (1347–1355) [Јован VI Кан тан ку зин, при дру же ни цар (1347– 
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1355)]. – Jean V Paléolo gue (1354–1391) [Јован V Па ле о лог (1354–1391)]. – 
L’hége mo nie Ot to ma ne. L’em pre re ur vas sal du sul tan [Хегемонија Осман ли ја. 
Цар као ва зал султана]. – Com ble de so u mis sion et der niè re rési stan ce (1389–
1453) [Врхунац пот чи ње но сти и по след њи отпор]: Ma nuel II (1391–1425) 
[Манојло II (1391–1425)]. – L’Union de Flo ren ce (1437–1439) [Флорентинска 
уни ја (1437–1439)]. – L’ul ti me cro i sa de [Последњи кр ста шки поход]. – Con stan
tin XI Dra gasès (1448–1453) – l’ul ti me com bat [Константин XI Дра гаш (1448–
1453) – еп ски крај]. – Ori en ta tion bi bli o grap hie [Одабрана библиографија]. 

8. Ili ja Bo jo vić: 1968 – Archéolo gie d’u ne pensée. So us la di rec tion de Boš ko 
Bo jo vić. Pre fa ce Mic hel Wi e vi or ka. [1968. – Ар хе о ло ги ја јед не мисли]. – Bel
gra de – Pa ris, Pa i de ia and La Val sa in te, 2008; 245 pp.

*[Садржај]: Préfa ce (Mic hel Wi e vi or ka) [Предговор Ми шел Виевиорка]. 
– Ro land Bart hes: Il n’y a pas d’art po ur l’art. La mort de l’au te ur [Ролан Барт: 
Не ма умет но сти ра ди умет но сти. Смрт аутора]. – Jac qu es Ber que [Жак 
Берк]. – Ma u ri ce Blan chot: La révol te étu di an te et la cri se so ciéta le [Морис 
Блан шо: Сту дент ски бунт и дру штве на криза]. – Pi er re de Bo i se def fre [Пјер 
Боадефр]. – Jean Cas sou [Жан Касу]. – Phi lip pe De vil lers [Филип Девилер]. 
– JeanMa rie Do me nach [ЖанМа ри Доменак]. – Ro ger Ga raudy [Роже Гароди]. 
– An dré Gorz [Андре Горц]. – Eugène Io ne sco [Ежен Јонеско]. – Jean La co u tu re 
[Жан Лак утир]. – Mic hel Le i ris: L’es sai au to bi o grap hi que a de la va le ur. Qu and 
l’écri vain se li vre et niè re ment au lec te ur [Мишел Ле и рис: Ау то би о граф ски 
есеј има вред ност ка да се ау тор пот пу но по ве ри читаоцу]. – Hélène Par me lin 
[Хелен Пармелин]. – Ga e tan Pi con: La cri ti que, c’est l’in ter préta tion [Гаетан 
Пи  кон: Кри ти ка је интерпретација]. – Edo u ard Pig non [Едвард Пињон]. – 
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Alain Rob beGril let: Le ro man no u ve au est to u jo urs no u ve rau [Ален РобГри је: 
Но ви ро ман је још увек нов]. – Cla u de Si mon [Клод Симон]. – Phi lip pe Sol lers 
[Филип Солерс]. – Jean Vi lar [Жан Вилар]. – La lo gi sti qe idéolo gi que à la li siè re 
de la gu er re fro i de (Boš ko I. Bo jo vić) [Идеолошка  ло ги сти ка на тро ме ђи хлад
ног рата]. 
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2010.

9. Chi lan dar et les pays Ro u ma ins (XVe–X VI Ie siè cle). Les ac tes prin ces ro u ma ins 
des ar chi ves de Chi lan dar (MontAt hos). [Хиландар и ру мун ске кне же ви не (ХV–
XVII век. По ве ље вла шких и мол дав ских вла да ра из Хи лан дар ског ар хи ва)]. 
Исто риј ска и фи ло ло шка студија]. – Pa ris, As so ci a tion Pi er re Be lon, 2010; 
263 pp.; + 1 елек трон ски оп тич ки диск са ди ги тал ним фак си ми ли ма по
ве ља (DVDROM); 24 cm
Tex tes, do cu ments, étu des sur le mon de byzan tin, néohelléni que et bal ka ni que 
[Наративни тек сто ви, ди пло ма тич ка гра ђа ви зан тиј ског, нео хе лен ског и 
бал кан ског светa]; № 10
У са рад њи: Pe tre S. Nă stu rel, То ми слав Јо ва но вић, Ra du Paun

*[Садржај]: In tro duc tion [Увод]. – Ca pi tre pre mi er [Глава прва]. Les fon
da ti ons dyna sti qu es ser bes et ro u ma i nes du MontAt hos: Am bi ti ons impéri a les 
et évérge ti sme prin ci er [Српске и ру мун ске ди на стич ке за ду жби не Све те 
Го ре: Цар ске пре тен зи је и вла дар ско задужбинарство]. – Des dyna stes Ser bes 
et la sul ta ne Ma ra aux prin ces ro u ma ins. Ma ra Bran ko vić – sul ta ne et pro tec tri ce 
des fon da ti ons chréti en nes [Од срп ских ди на ста и сул та ни је Маре до ру мун
 ских вла да ра. Ма ра Бран ко вић – сул та ни ја за штит ни ца хри шћан ских за
дужбина]. – Les fon da ti ons pi e u ses dyna sti qu es [Династичке задужбине]. 
– Le kti to rat des de spo tes Bran ko vić [Задужбинарство де спо та Бранковића]. 
– La tran smis sion du kti to rat [Трансфер за ду жби нар ског права]. – Les prin ces 
ro u ma ins et la tran smis sion du dro it de fon da te ur des mo nastères at ho ni tes 
[Румунски вла да ри и пре нос кти тор ског пра ва на све то гор ске задужбине]. 
– Une pas sa tion mûre ment as sumée [Добро про ми шљен пренос]. – Cha pi tre 2 
[Глава 2]. Ktitôr de Chi lan dar: At tra it du ciel et légi ti ma tion du po u vo ir prin
ci er [Ктитор Хи лан да ра: Не бе ска во ка ци ја и ле ги ти ми са ње суверените та]. 
– Pa tro na ge et do na ti ons dyna sti qu es [Ктиторство и ди на стич ке задужбине]. 
La pa tro na ge des prin ces de Va lac hie [Патронат вла да ра Влаш ке]. – Cha pi tre 3 
[Глава 3]. Chi lan dar et les prin ces ro u ma ins: Con ti nu ité li tur gi que et in sti tu ti o 
nel le dans les ac tes prin ci ers [Хиландар и вла да ри Вла шке. Лу тур гиј ска и 
ин сти ту ци о нал на до след ност у вла дар ским повељама]. – Cha pi tre 4 [Глава 
4]. La con ti nu ité d’une in sti tu tion ca ri ta ti ve: Le pa tro na ge sur Chi lan dar et les 
do na ti ons at ho ni tes des prin ces ro u ma ins [Доследност за ду жби нар ске уста
но ве. По кро ви тељ ство над Хи лан да ром и све то гор ско за ду жби нар ство 
ру мун ских владара]. – Chi lan dar et les do na ti ons fon ciè res [Хиландар и зе 
мљи шне донације]. – Les al lo ca ti ons de Chi lan dar et de ses er mi ta ges [Апанаже 
Хи лан да ру и ње го вим келијама]. – Les dépéndan ces de Chi lan dar [Депан
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данси Хиландара]. – Kyr Co smas et „l’églisé Sa intElie” [Кир Ко сма и Цр ква 
Све тог Илије]. – L’er mi ta ge de Sa int Sa va à Karyès [Скит Све тог Са ве у 
Кареји]. – Le Pyrgos al ba na is (Ar ba naš ki pirg) [Арбанаш ки пирг]. – La To ur 
al ba na i se (Ar ba naš ki pirg) et Jean Ca stri o te [Арбанаш ки пирг и Јо ван Кастри
от]. – At tra it du ciel et légi ti ma tion du po u vo ir prin ci er [Зов не ба и ле ги ти ми
 тет кне жев ске власти]. – Cha pi tre 5 [Глава 5]. Ar chi ves et ac tes prin ci ers: Les 
ac tes sla ves du MontAt hos. Les ar chi ves de Chi lan dar [Архиви и вла дар ске 
по ве ље. Сло вен ске по ве ље Све те Го ре. Хи лан дар ски архив]. – Les ar chi ves 
des au tres mo nastères [Светогорски архиви]. – Ac tes sla voro u ma ins de Chi
lan dar. Edi tion et tra duc tion [Словенске по ве ље Хи лан да ра. Ди пло ма тич ко 
из да ње и превод] (Doc. № 1 – Doc. № 31). – Glos sa i re [Речник тех нич ких 
термина]. – Bi bli o grap hie [Библиографија]. 
По све та: A la mémo i re de ma mère Véra [У спо мен мо јој мај ци Вери]

2011.

10. Ko so vo et les Bal kans Oc ci den ta ux. Qu e sti ons de sta bi li te régi o na le et de 
sécu rité eu ropéen ne. Après dix ans de pro tec to rat: mi no rités et le pa tri mo nie 
cul tu rel en sur sis). [Косово и За пад ни Бал кан. Људ ска пра ва на Ко со ву и 
Ме то хи ји и европ ска без бед ност на Бал ка ну. По сле де сет го ди на про тек
то ра та: угро же ност ма њи на и људ ских права]. Edi te urs [Издавачи] Ta ke hi ro 
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To go, Ne go slav P. Osto jić. – Bel gra de, Cen tre eu ropéen  po ur la pa ix et le déve
lop pe ment de l’Uni ver sité po ur la pa ix des Na ti ons Uni es [Европски цен тар 
за мир и раз вој, Уни вер зи те та за мир Ује ди ње них нација], 2011; 55 pp.; 21 cm

*[Са др жај]: De la démo grap hie hi sto ri que à la démo grap hie po li ti que [Од 
исто риј ске до по ли тич ке демографије]. 10. Les dévas ta ti ons au Ko so vo en 1999 
et en 2004 [Погроми и ра за ра ња од 1999. до 2004. године]. 14. Le Ko so vo 
en tre hi sto i re et démo grap hie [Између исто ри је и демографије]. 15. Le ca dre 
géopo li ti que d’un désa stre hu ma ni ta i re et cul tu rel [Геополитички оквир ху ма 
ни тар не и кул тур не катаклизме]. 17. Départs so us la con tra in te des po pu la ti ons 
non al ba na i ses et de struc ti ons mas si ves [Прогон не ал бан ског ста нов ни штва 
и уни шта ва ње ку ћа и цркава]. 19. Les vic ti mes dans l’E gli se ort ho do xe [Жртве 
у окви ру Срп ске пра во слав не цркве]. 20. La con ti nu ité dans les vi o len ces 
con tre les re li gi e ux [Континуите т на си ља про тив пра во слав ног свешт ен
ства]. 21. Le pa tri mo i ne re li gi e ux, ci ble prin ci pa le du net toyage  et hni que [Верска 
и кул  тур на ба шти на, глав на ме та ет нич ког насиља]. 23. De struc ti ons et 
po groms des 17, 18 et 19 mars 2004 [Разарања и по гро ми 17, 18 и 19. мар та 2004]. 
24. De struc tion de de ux mo nastères, ain si que du siè ge épi sco pal et du sémi
na i re de Pri zren [Униш тавање ма на сти ра, Са бор не цр кве и Бо го сло ви је у 
Призрену]. 25. De la You go sla vie aux Bal kans Oc ci den ta ux = ef fets de dés inté
gra tion et intégra tion en qu e sti on [Последице дез ин те гра ци је и не из ве сност 
ин те гра ци је на За пад ном Балкану]. 27. Le précédent de la Tur qu ie [У ре гио
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нал ном и ге о стра те шком кон тек сту. – Пре се дан Турске]. 37. Tur qu ie et 
Ko so vo – ca u ses et ef fets [Турска и Ко со во – узро ци и последице]. 39. Les 
Bal kans Oc ci den ta ux et les intégra ti ons eu ro a tlan ti qu es [Западни Бал кан и 
евро а тлант ске интеграције].

2013.

11. Ko so vo et les Bal kans Oc ci den ta ux. Qu e sti ons de sta bi li te régi o na le et de 
sécu rité eu ropéen ne. Après dix ans de pro tec to rat: mi no rités et le pa tri mo nie 
cul tu rel en sur sis). [Косово и За пад ни Бал кан. Људ ска пра ва на Ко со ву и 
Ме то хи ји и европ ска без бед ност на Бал ка ну. По сле де сет го ди на про тек
то ра та: угро же ност ма њи на и људ ских права]. Edi te urs Ta ke hi ro To go, 
Ne go slav P. Osto jić. – Bel gra de, Cen ter for Pe a ce and De ve lo p ment of the Uni
ver sity for Pe a ce Esta blis hed by the Uni ted Na ti ons, 2. edi tion, 2013; 58 pp.; 
21 cm

2014.

12. Ко со во и За пад ни Бал кан. Пи та ње ре ги о нал не ста бил но сти и европ
ске без бед но сти. [Ko so vo et les Bal kans Oc ci den ta ux. Qu e sti ons de sta bi li te 
régi o na le et de sécu rité eu ropéen ne]. – Бе о град, Ме ди ја це на тр „Од бра на”, 
2014; стр. 73; 21 цм; – Би бли о те ка Вој на књи га, књ. бр. 1890 

*[Са др жај]: При вре ме ни би ланс ме ђу на род не са мо во ље и бе за ко ња. 
– Че тр на ест го ди на по сле НА ТО ин тер вен ци је – не по што ва ње ма њин ских 
и људ ских пра ва: од исто риј ске до по ли тич ке де мо гра фи је. – По гро ми и 
ра за ра ња од 1999. до 2004. го ди не. – Из ме ђу исто ри је и де мо гра фи је. – Гео
по ли тич ки оквир ху ма ни тар не и кул тур не ка та кли зме. – Про гон не ал бан
ског ста нов ни штва и уни шта ва ње ку ћа и цр ка ва. – Про це не и ре зул та ти. 
– Жр тве у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве. – Кон ти ну и тет на си ља про
тив пра во слав ног све штен ства. – Вер ска и кул тур на ба шти на, глав на ме та 
ет нич ког на си ља. – Ра за ра ња и по гро ми 17. и 18. мар та 2004. – Уни шта ва
ње ма на сти ра, са бор не цр кве и Бо го сло ви је у При зре ну. – По сле ди це дез 
ин те гра ци је и не из ве сност ин те гра ци је на За пад ном Бал ка ну. – У ре гио
нал ном и ге о стра те шком кон тек сту. – Пре се дан Тур ске. – Тур ска и Ко со во 
– узро ци и по сле ди це. – За пад ни Бал кан и евро а тлант ске ин те гра ци је. 
Фо тодо ку мен та ци ја проф. др Љу би ша Фо лић.
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13. L’Egli se Ort ho do xe Ser be. Hi sto i re – spi ri tu a lité – mo der nité. [The Ser bian 
Ort ho dox Church]. Ре цен зен ти: ака де мик Ми ло рад Ек ме чић, ака де мик 
Љу бо мир Мак си мо вић. Re dac te ur en chef Du šan T. Ba ta ko vić. – Bel gra de, 
Académie Ser be des Sci en ces et des Arts, In sti tut des Études Bal ka ni qu es, 2014; 
370 pp.; ilu str. 24 cm ; Edi tion spéci a les 126. 

*[Садржај]: Avantpro pos [Предговор]. – Par tie I [Први део]. ÉGLI SE 
ET ÉTAT. XI I e–X Xe SIÈ CLE [Црква и Др жа ва. XI I–XX век]: EN TRE ET HNI
CITÉ ET CON FES SI ON NAL LITÉ. ES SAI DE DÉMO GRAP HIE HI STO RI
QUE: Les Égli ses ort ho do xes [Између ет нич ког и кон фе си о нал ног. Есеј о 
исто риј ској де мо гра фи ји. Пра во слав не цркве]. – Hi sto ri cité et con fes si on
na lité [Историцитет  и кон фесионалност]. – De la com mu na uté con fes si on
nel le aux Égli ses na ti o na les [Од кон фе си о нал не за јед ни це до на ци о нал них 
цркава]. – L’ÉGLI SE ORT HO DO XE DANS L’HI STO I RE SER BE. XI I I e –XI Xe 
SIÈ CLE [Православна цр ква у срп ској исто ри ји (XI I –XIX век)]: Na is san ce 
de l’Égli se ort ho do xe ser be, XI I Ie siè cle [Оснивање Срп ске пра во слав не 
цркве]. – Sa va Ier – Ar che vê que de Ser bie (1219–1234) [Сава Пр ви ар хи е пи
скоп Ср би је (1219–1234)]. – Ste fan le Pre mi er Co u ronné (1196–1228) [Стефан 
Пр во вен ча ни (1196–1228)]. – Une hiérar chie pa tri mo ni a le [Патримонијална 
хијерархија]. – Re tra i te mo na sti que et œuvres de cha rité et de fon da ti ons 
pi e u ses – L’ar che vê que Da ni lo II (1324–1337) [Монашк а аске за, до бро де тељ и 
за ду жби нар ство – Ар хи е пи скоп Да ни ло II (1324–1337)]. – Le Pa tri ar cat de 
Ser bie [Српска патријаршија]. – Pro Pa tria Mo ri. – Le pa tri ar che Da ni lo III 
(1390/1–1399/1340) [Патријарх Да ни ло III (1390/1–1399/1340)]. – Au se uil de 
la do mi na tion ot to ma ne. De u xi ème mo i tié du XVe siè cle [На пра гу осман лиј
ске до ми на ци је. Дру га по ло ви на XV века]. – Do mi na tion ot to ma ne et per te 
de l’indépen dan ce ecclési a sti que [Османлијска до ми на ци ја и гу би так цр кве
не самосталности]. – Mar gi na li sa tion et dése u ropéani sa tion (XVe –XI Xe siè cles) 
[Маргинализација де зе вро пе и за ци ја (XV–XIX век)]. – La re sta u ra tion du 
pa tri ar cat ser be. Pa tri ar cat de Peć (1557–1766) [Обнова Пећ ке па три јар ши је 
(1577–1766)]. – Exo des et dis lo ca ti ons (XVI Ie –XI Xe siè cle) [Велике се о бе и дис
ло ка ци ја (XVI I –XIX век)]. – L’Égli se ort ho do xe dans l’Em pi re des Hab s bo urg 
[Црква пра во слав на у Хаб збур шкој монархији]. – Re struc tu ra tion de l’Égli se 
et con struc tion na ti o na le [Обнова Цр кве и на ста нак нације]. L’évê que de 
Ce ti nje et la Métro po le de Monténégro [Епископ це тињ ски и Ми тро по ли ја 
Цр не Горе]. – L’émer gen ce de la Ser bie mo der ne [Настанак но во ве ков не 
Србије]. – Création de la You go sla vie et re sta u ra tion du Pa tri ar cat [Стварање 
Ју го сла ви је и об но ва Патријаршије]. – En You go sla vie mul ti con fes si on nel le. 
État et Égli se en You go sla vie [У мул ти кон фе си о нал ној др жав ној за јед ни ци. 
Др жа ва и Цр ква у Југославији]. – L’État et les con fes si ons: un or don nan ce ment 
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cen tra li sa te ur [Држава и кон фе си је у цен тра ли зи ва ном др жав ном поретк у]. 
– L’Égli se cat ho li que [Католичка црква]. – Le Con cor dat avec le Va ti can et 
l’op po si tion de l’Égli se ort ho do xe [Конкордат с Ва ти ка ном пред опо зи ци јом 
Пра во слав не цркве]. – De u xi ème Gu er re mon di a le [Други свет ски рат]. – EN 
YOU GO SLA VIE COM MU NI STE: L’Égli se ort ho do xe [У ко му ни стич кој Ју го
сла ви ји: Пра во слав на црква]. – L’étau sélec tif se res ser re – les com mu na utés 
re li gi e u ses aux pri ses avec un régi me athée [Селек тивна сте га: вер ске за јед
ни це под сте гом ате и стич ког режима]. – La Com mis sion des cul tes [Верска 
комисија]. – Ort ho do xie et pan sla vi sme [Православље и панславизам]. – Le 
con fit ma je ur en tre l’État et l’Égli se cat ho li que et les re tombées  de la gu er re 
[Сук об др жа ве и Ка то лич ке цр кве – по сле ди це рата]. – Une décen tra li sa tion 
in stru men ta lisée [Инструментализована децентрализација]. – Prêtres con tre 
hiérar chi es [Свеш тенство про тив хијерархије]. – En tre en doc tri ne ment et 
re li gion [Између ин док три на ци је и религије]. – Par tie II [Други део]. 
SA IN TETÉ ET ROYAUTÉ. AUX ORI GI NES DE LA SPI RI TU A LITÉ DE 
L’ÉGLI SE DE SER BIE [Светос т и кра љев ство. Цр кве на књи жев ност и про
све та, ха ги о граф ска, ли тур гиј ска, канонска]. Ec rits ecclési a sti qu es: ha gi o
grap hi qu es, li tur gi qu es, légi sla tifs: ESCHA TO LO GIE ET HI STO I RE DANS 
L’HA GI O GRAP HIE SER BE [Есхатологија и исто ри ја у срп ској хагиогра
фији]: Ec rits ecclési a sti qu es du Moyen Âge ser be (XI I e–X VI Ie siè cles) [Црквена 
књи жев ност срп ског сред њег ве ка (XI I–X VII век)]. – EC RITS FON DA TE URS 
DE LA ROYAUTÉ NÉMA NI DE. FIN XI Ie – début XI I Iè siè cle: Sa va Ne ma njić 
– Sa int Sa va (1175–1335) [Утемељивачки спи си не ма њић ке др жав но сти. 
Крај XII – по че так XI II века]. – Une œuvre fon da tri ce et ci vi li sa tri ce [Дело 
ци ви ли за циј ског оснивања]. – HA GI O GRAP HIE DES SO U VE RA INS ET 
AR CHEVÊQU ES SER BES, XI I Ie siè cle [Хагиографија вла да ра и ар хи е пи
ско па Ср би је – XI II век]. – Sa in te lignée, mod èle de sa in teté [Светородна ло за 
– узор светитељства]. – Vie de Siméon (Ste fan)Ne ma nja le No u ve au Myroblyte 
par Ste fan le Pre mi er Co u ronné (1196–1228) [Житије Си ме о на (Сте фа на) Не
 ма ње но вог Ми ро точ ца од Сте фа на Пр во вен ча ног (1198–1228)]. – Do men ti jan 
(mi li eu XI I Ie siè cle). – La Vie de Sa int Sa va et la Vie de Sa int SiméonNe ma nja 
[Доментијан (сре ди на XI II ве ка) Жи ти је Све тог Са ве и Жи ти је Све тог 
Си ме о на Немање]. – Te o do si je de Chi lan dar (la fin du XI I Ie et les pre miè res 
décen ni es du XI Ve siè cle) [Теодосије Хи лан да рац (крај XI II – по че так XIV 
ве ка)]. – L’HA GI O GRAP HIE DES AR CHEVÊQU ES ET DES SO U VE RA INS 
DE SER BIE. Vi es des ro is et ar che vê qu es ser bes (XI I I e –XI Ve siè cles) [Житија 
ар хи е пи ско па и вла да ра Ср би је (XI I I –XIV ве ка)]. – Ar che vê que Da ni lo II 
(1324–1337) et ses Con ti nu a te urs [Архиепископ Да ни ло II (1324–1337) и ње 
го ви настављачи]. – Kyr Si luan, les épîtres [Кир Си лу ан – посланице]. – Vie 
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du sta rac Isa i ja (Isaïe) [Житије стар ца Исаије]. – SU BLI MA TION ORA TO I RE 
DES FI GU RES HI STO RI QU ES XI Ve–X Ve SIÈ CLES [Химнографска су бли ма
ци ја исто риј ских лич но сти XIV–XV века]. L’écri tu re de la mémo i re li tur gi que 
[Списи ли тур гиј ског сећања]. Cycle littéra i re du prin ce La zar et de la ba ta il le 
de Ko so vo (fin XI Ve–débu t XVe siè cle) [Циклус кне за Ла за ра и Ко сов ске бит ке 
(крај XIV – по че так XV века]. – Da ni lo III, pa tri ar che (1390/91–1399) [Па
тријарх Да ни ло III (1390/91–1399)]. – Gri go ri je Cam blak (début du XVe siè cle) 
[Григорије Цам блак (по че так XV века]. – Mar ko, évê que de Peć [Марко, епи
 скоп пећки]. – LES FA STES D’U NE FIN D’ÉPO QUE [Раско шни крај злат
ног сред њег века]. – Prin ce et de spo te Ste fan La za re vić (1389–1427) [Кнез и 
де спот Сте фан Ла за ре вић (1389–1427)]. – Con stan tin de Ko ste nec, dit le 
Phi lo sop he [Константин Ко сте неч ки, зва ни Философ]. – Ni kon le Hiéro
solymi tain (mi li eu XVe siè cle) [Никон Је ру са ли мац (сре ди на XV ве ка)]. – Di
 mi tri je Kan ta ku zin (Can ta cu ze ne) (de u xi ème mo i tié du XVe siè cle) [Димитрије 
Кан та ку зин (дру га по ло ви на XV ве ка)]. – APRES L’ÉTAT – L’ET HNAR CHIE 
[После др жав но сти – цр кве на етнархија]. Vi es br èves et of fi ces des sa ints 
de spo tes Bran ko vić [Крат ка жи ти ја де спо та Бранковића]. – Lon gin le Zo grap he 
[Лонгин Зограф]. – Pa tri ar che Paj si je Ja nje vac (ou Paj si je de Peć) – XVI Ie siè cle 
[Патријарх Пај си је Ја ње вац (Пај си је пећ ки) – XVII век]. – Une théolo gie 
hi sto ri ci ste [Теологија историје]. – Par tie III [Део трећи]. TRA DI TION ET 
MO DER NITÉ [Традиција и савременост]. – NI KO LAI VE LI MI RO VIĆ ET 
JU STIN PO PO VIĆ. XXe siè cle [Николај Ве ли ми ро вић и Ју стин По по вић 
– XX век]. – Ni ko lai Ve li mi ro vić (1880–1956) [Николај Ве ли ми ро вић (1880–
1956)]. – Ju stin Po po vić (1894–1979) [Јустин По по вић (1894–1979)]. – Ni ko lai 
et Ju stin – un re gard cro isé [Николај и Ју стин – укр ште ни поглед]. – AP PAR
TE NAN CE ET MO DER NITÉ [Припадност и савременост]. Égli se et État 
en tre bal ka ni sa tion et mo der nité [Црква и Др жа ва из ме ђу бал ка ни за ци је и 
са времености]. – ÉGLI SES EN TRE ÉTAT ET NA TION [Црква из ме ђу Др жа ве 
и нације]. Le SudEst eu ropéen  en tre et hni cité et con fes si on na lité [Југоисток  
Евро пе из ме ђу ет нич ког и кон фесионалног]. – Égli ses et so ciété en tran si
tion dans le SudEst eu ropéen  [Црква и дру штво у тран зи ци ји у Ју го и сточ
ној Европи]. – DÉMO GRAP HIE HI STO RI QUE [Историјска демографија]. 
Les déno mi na te urs iden ti ta i res. Struc tu res con fes si on nel les et et hni qu es dans 
le SudEst eu ropéen  [Именитељи иден ти те та, ет но кон фе си о нал на струк
ту ра Ју го и сто ка Европе]. – CON FES SI ONS ET IDEN TITÉS DE L’E SPA CE 
EXYOU GO SLA VE [Вероисповест и иден ти тет на про сто ру бив ше Југо
славије]. – Et hni cité et con fes si on na lité – ap proc he hi sto ri que et ecclési o lo gi
que. – Ser bie, Monténégro, Bo snie et Herzégo vi ne – aperçu de démo grap hie 
hi sto ri que se lon des crit ères et hnocon fes si on nels [Етничко и кон фе си о нал
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но – исто риј ски и екли си о ло шки ори ступ. Ср би ја, Цр на Го ра, Бо сна и 
Хер це го ви на, пре глед исто риј ске демографије]. – ÉTAT, CON FES SION 
ET MO DER NITÉ DANS LE SUDEST EU ROPÉEN  [Држава, ве ро и спо вест 
и са вре ме ност на ју го и сто ку Европе]. – Le cas de l’Égli se ort ho do xe en ex
You go sla vie [Православна цр ква у бив шој Југославији]. – Et hni cité et con
fes si on na lité – ap proc he hi sto ri que [Етничко и кон фе си о нал но у историји]. 
– Égli se ort ho do xe et so ciété dans la Ser bieMonténégro en tran si tion [Право
славна цр ква и дру штво у Ср би ји – Цр ној Го ри у транзицији]. – Égli se dans 
une péri o de tran si to i re [Црква у транзицији]. – À L’IS SUE DES ANNÉES DE 
PLOMB. Après 1999 et 2000 [На ис хо ди шту до ба опре си је – по сле 1999–
2000]. – Les vic ti mes ecclési a sti qu es de l’Égli se ort ho do xe ser be au Ko so
voMe to hi ja [Црквена ли ца Срп ске пра во слав не цр кве жр тве ре пре си је 
на Ко со ву и Метохији]. – COM MU NA UTÉS RE LI GI E U SES – BAL KANS 
OC CI DEN TA UX [Верске за јед ни це на За пад ном Балкану]. – Début du XXIe 
siè cle [Почетак XXI века]. – Le cas de la Ser bie [Случај Србије]. – ÉGLI SE ET 
SO CIÉTÉ [Црква и друш тво]. Ap par te nan ce et adhésion [Припадност и 
приступ]. – Dix ans après [Десет го ди на касније]. – Bi bli o grap hie [Библио
графија]. – Indeх [Регистар] ; илу стра ци је у тек сту.

14. Ви зан ти ја – Бал кан – Евро па. При пад ност и оно стра ност. – Бе о град, 
Слу жбе ни гла сник, 2014; стр. 434; илу стр.; 23 цм
Би бли о те ка Дру штво и на у ка.

*[Са др жај]: Пред го вор. – Објек ти ви за ци ја тра ја ња дру штве ног би ћа. 
– Проце си ду гог тра ја ња: Нај ста ри ја и нај спор ни ја Евро па. – Од европ ске 
ма три це ка но вој син те зи. – Од Марк са до Бже жин ског – са мо о дре ђи ва ње 
ци ви ли за циј ског кру га. По ме ра ње те жи шта ка За па ду. Исто риј ски де тер
ми ни зам и др жав ни им пе ра тив. Исто ри ја и ес ха тон. Мо на штво и све тост 
Ис то ка и За па да. То скан ска па ра диг ма ду гог тра ја ња. Од екс пан зи је ка 
гло ба ли за ци ји. Од уни вер за ли зма до са мо до вољ но сти. Но во ве ков на ре гре
си ја Ис то ка. Ин кви зи ци ја и људ ска пра ва. У Но вом све ту. Узор про шло сти 
и мит бу дућ но сти. Еман ци па ци ја, ау то но ми ја по је дин ца, гло ба ли за ци ја. 
Бал кан и бал ка ни за ци ја. Од мул ти ет нич ких им пе ри ја до су пра др жав не 
уни је. Бал кан ски по ка за те љи Евро пе. Ели те и ин те лек ту ал ни ра ди ка ли
зам. Ју го сла ви ја или За пад ни бал кан – не по ло же ни ис пит Евро пе. Хо мо
ге ни за ци ја и ин те гра ци је. Се ћа ње и исто ри ја. Се ћа ње и са вре ме ност. Ви
занти ја – Бал кан – Евро па. Од уни вер зал ног до на ци о нал ног. Од на ци о
нал не до су пра на ци о нал не Евро пе. – Ду ги сред њи век: Мо нар хи стич ка 
иде о ло ги ја сред њо ве ков не Ср би је. – Дру штве на ес ха то ло ги ја сред њо ве
ков не уто пи је. – Ко со во и Ме то хи ја до Ве ли ке Се о бе. – Сред њо ве ков на 
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про шлост. Гра до ви. Вла дар ске за ду жби не. Пећ ка па три јар ши ја по че так 
ХIII–ХIV век. Све ти Ар хан ђе ли код При зре на. Бо го ро ди ца Ље ви шка. 
Ис по сни це Све тог Пе тра Ко ри шког. Гра ча ни ца. По сле Не ма њи ћа. Пр ви 
ве ко ви осман лиј ске упра ве. Анар хи ја, исла ми за ци ја, ег зо дус (ХVII век). 
– Од тр жи шне еко но ми је до др жав ног мо но по ла. Пле ме ни ти ме та ли с Бал
ка на из ме ђу Ве не ци је и Осман лиј ског цар ства: Тр го вин ске мре же пле ме
ни тих ме та ла (Ср би ја – Ду бров ник – Ве не ци ја). Но вац – за ма јац тр жи шне 
раз ме не. У скло пу др жав не еко но ми је – осман лиј ско до ба. Од тр жи шне 
раз ме не до др жав не ре гу ла ти ве. – Исто ри ја и се ћа ње. – Ва ви лон Бал ка на 
– Син дром тро у гла на раз ме ђу све то ва. – От кри ће ко лев ке: Бал кан и ре
цеп ци ја за пад не кул ту ре и на уч не ели те: јед но смер на су бјек ти ви за ци ја. 
– Бал кан – тер ци јал на Евро па: „Ис точ но пи та ње” у на став ци ма. Ал тер на
ци ја ис точ ног и пре у зи ма ње за пад ног мо де ла. Срп ска ре во лу ци ја и по чет
на евро пе и за ци ја Бал ка на. Бер лин ски кон грес (1878) – пре се дан мо но по ла 
си ле. Ка рас пле ту „Ис точ ног пи та ња” (1861–1913). – Ис точ но пи та ње – 
спи ра ла су ко ба и ин те ре са: Ве ли ке си ле и Ве ли ки рат. Из ве шта ји Кар не ги 
фон да ци је и се лек тив на ху ма ни стич ка иде о ло ги ја. Ни ве ла ци ја мо но лит ног 
усло вља ва ња. Спи ра ла са мо о прав да ња. Ре ци див ин те ре са Ру си је. Огра
ни че ње гло бал не до ми на ци је. На раз ме ђу хлад ног и гло бал ног ра та. Бал кан
ски чи ни лац – рас ту ће пер спек ти ве. – Ко сов ска бит ка и Ко со во: Европ ска 
Тур ска. Пи са на и усме на књи жев ност – тран сми си ја исто риј ског пре дања. 
Са вре ме ност пост хе рој ског до ба. Узро ци и по сле ди це. Се ћа ње и са вре
ме ност. Са вре ме ност у ра спо ну про шло сти и бу дућ но сти. – Ко со во и 
За пад ни Бал кан: пи та ње ре ги о нал не ста бил но сти и европ ске без бед но сти: 
Од исто риј ске до по ли тич ке де мо гра фи је. По гро ми и ра за ра ња 1999–2004. 
Из ме ђу исто ри је и де мо гра фи је. Ге о по ли тич ки оквир ху ма ни тар не и кул
тур не ка та кли зме. Про гон не ал бан ског ста нов ни штва и уни шта ва ње ку ћа 
и цр ка ва. Про це не и ре зул та ти. Жр тве у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве. 
Кон ти ну и тет на си ља про тив пра во слав ног ста нов ни штва. Вер ска и кул
тур на ба шти на. Гал вна ме та ет нич ког на си ља. Ра за ра ња и по гро ми 17. и 
18. мар та 2004. Уни шта ва ње ма на сти ра, Са бор не цр кве и Бо го сло ви је у 
При зре ну. На За пад ном Бал ка ну – по сле ди це дез ин те гра ци је и не
извесност ин те гра ци је. У ре ги о нал ном ге о стра те шком кон тек сту. Пре се дан 
Тур ске, Тур ска и Ко со во – узро ци и по сле ди це. За пад ни Бал кан и евро
а тлантске ин те гра ци је. – Ви зан тиј ско кул тур ноисто риј ско на сле ђе: Син
те за и ра сло ја ва ње. По след њи успон, опа да ње и по че так кра ја (крај мо не
тар не хе ге мо ни је и по че так за ви сно сти). По су ста ја ње еко но ми је, сла бост 
ин ве сти ци ја и опа да ње про из вод ње. Узро ци и по сле ди це. Ко нач ни за ла
зак им пе ри је – по ку шај уни је. Не ста нак ве ли ке ци ви ли за ци је. Ри мља ни, 
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Кон стан ти но  пољ и то ле ран ци ја. Ви зан тиј ски и европ ски сред њи век. 
Цр ква као упо ри ште ду хов не и кул тур не ба шти не. Ро меј ско на сле ђе и За
пад. Исто ри ја и кул тур не ба шти не. Ро меј ско на сле ђе и За пад. Исто ри ја и 
се ћа ње. Ду хов на ба шти на и дру штве ноеко ном ски мо дел. – Епи лог: Кри за 
мо дер ни те та – гло ба ли за ци ја и про вин ци ја ли за ци ја. – По сле иде о ло ги ја: 
Ре ком по зи ци ја иден ти те та и ет но кон фе си о нал но при пад ни штво. – Бал кан
 ски про стор: По ка за тељ и ан ти ци па ци ја евро а тлант ских про ти ву реч но сти. 
– Сте  ре о тип и стиг ма ти за ци ја – ау то ми сти фи ка тор ска по лу га до ми наци је. 
Ко ла би ра ње фи нан сиј ске не бу ло зе. Евро па ду жни ка и Евро па кре ди то ра. 
Од ин стру мен тал них раз ли ка ка не ми но вој ре гре си ји. Ре ци див јед но стра
 не ар би тра же и про ме на од но са сна га. Тр жи шна де мо кра ти ја. 
По све та: Мом си ну Или ји. Илу стра ци је у тек сту.

15. Од тр жи шне при вре де до др жав ног мо но по ла. Пле ме ни ти ме та ли 
Ср би је и Бо сне из ме ђу Ве не ци је и Осман лиј ског цар ства у 15. и 16. ве ку. 
[From a Mar ket Eco nomy to a Sta te Mo no poly. Pre ci o us me tals of Ser bia and 
Bo snia bet we en Ve ni ce and the Ot to man Em pi re, 15th – 16th cen tu i res]. – Бео
град, Дру штво за при вред ну исто ри ју, 2014; стр. 142; 16 цм
Би бли о те ка Con ti nu um

*[Са др жај]: Тр го вин ске мре же и пле ме ни ти ме та ли (Ср би ја – Ду бров
ник – Ве не ци ја). – По сред нич ки удео Ду бров ни ка. – Не по сред ни и укуп ни 
из воз из Ср би је. – Но вац – за ма јац раз ме не. – У скло пу др жав не при вре де 
– Осман лиј ско до ба. – Од тр жи шне раз ме не до др жав не ре гу ла ти ве. – Ли
те ра ту ра. – Пред мет ни ин декс. – Имен ски ин декс. – Бо шко И. Бо јо вић: 
Би бли о граф ски пре глед (91–142).
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2015.

16. Ко со во и Ме то хи ја. Ет нич ко на си ље у слу жби ве ли ких си ла. – Бе о град, 
Pa i de ia, 2015; стр. 457; 21 цм
Би бли о те ка При зма

*[Са др жај]: Уме сто пред го во ра: Ко со во и бал ка ни за ци ја европ ског про
сто ра. – Ко со во и Ме то хи ја до Ве ли ке се о бе: Срп ски сред њи век. Гра до ви. 
Вла дар ске за ду жби не. Пећ ка па три јар ши ја (по че так XI I I –XIV век). Ма на
стир Бањ ска. Де ча ни. Све ти Ар хан ђе ли код При зре на. Бо го ро ди ца Ље
ви шка. Ис по сни ца Све тог Пе тра Ко ри шког. Гра ча ни ца. По сле Не ма њи ћа. 
Пр ви ве ко ви осман лиј ске упра ве. Анар хи ја, исла ми за ци ја, ег зо дус (XVII 
век). – Ко со во и Ме то хи ја (крај XVI I–ХХ век): Ет нич ко на си ље у слу жби 
до ми на ци је ве ли ких си ла. – Од Ве ли ке се о бе до Бал кан ског ра та (крај ХVII 
– почетак ХХ ве ка): Ве ли ке се о бе и ег зо ду си. Ве ли ка се о ба 1690. под Ар се
ни јем III Чар но је ви ћем. Гол го та на ро да и ка жња ва ње ње го ве цр кве. Опа
да ње цен трал не вла сти, по раст бе за ко ња и анар хи је. Дру га ве ли ка Се о ба. 
Век осло бо ди лач ких по кре та и ра то ви (ХIХ век). По сле ди це ве ли ког ра сло
ја ва ња – Ис точ но пи та ње. Исла ми за ци ја. До ме ти про це са исла ми за ци је. 
Од све до че ња о ет нич ком те ро ру до ин те р на ци о на ли за ци је Ис точ ног 
пи та ња. Ко со во и Ме то хи ја у сре ди шту Ис точ ног пи та ња ХIХ ве ка. Де мо
гра фи ја на сил них про ме на. – Од осло бо ђе ња до НА ТО ам пу та ци је (1912–
1999). – Бал кан ски и Ве ли ки рат. Оку па ци ја и осло бо ђе ње (1916–1918). 
Вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је. Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја. Ма њин
ска пра ва и от по ри. Исе ља ва ње у Тур ску. Про це не и број ке. Пре кра ја ње 
ау стро у гар ских са ве зни ка (1941–1945). На се ље ни ке „Ср бе тре ба уби ја ти”. 
У јед но пар тиј ској фе де ра ци ји. Устав но прав на спи ра ла од ма јо ри за ци је 
до по гро ма и апарт хеј да. Ет нич ко на си ље, ма јо ри за ци ја и из гон Ср ба. 
Од нос Цр кве пре ма на си љу, при ти сци ма и дис кри ми на ци ји. Од пар тиј ске 
оп струк ци је до пе ти ци ја и ме диј ског вре ња. Епи лог је дин стве ног ли ка и 
на сле ђа ње го вог де ла. Ме мо ран дум СА НУ. Гла сност у су срет на глих про
ме на. Ста ри трг „Ни ко не сме да вас би је”. Ин сту ту ци о на ли за ци ја апарт
хеј да и спи са тељ ска да ле ко ви дост. Па ра лел не ин сти ту ци је, те ро ри зам и 
ин тер на ци о на ли за ци ја. Кон тра дик тор ни по сред ни ци и ди ја лог без ком
про ми са. Парт нер ски те ро ри зам. Ме диј ски линч или ло ги стич ка до мина
ци ја. Ра чак – „до га ђај с оба ра чем” или по вод за вој ну агре си ју. Рам бу је: 
ул ти ма тив на кон фе рен ци ја у слу жби НА ТО оп ци је. „Ху ма ни тар на” рат на 
агре си ја НА ТО пак та (24. март – 10. јун 1999). На мар ги ни ме диј ских и 
ко ла те рал них ефе ка та. – „Смрт Евро пе” и су мрак ци ви ли за ци је. Или по че так 
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кра ја ми сти фи ка ци ја и беш ча шћа. Узро ци и по сле ди це „ху ма ни тар ног” 
вар вар ства. Кон текст ко ји оправ да ва сва сред ства. „Вој ни из да ци су нај
бо љи под сти цај за еко ном ску екс пан зи ју”. – Ко со во и За пад ни Бал кан: пи
та ње ре ги о нал не ста бил но сти и европ ске без бед но сти. Ма фи о кра ти ја и 
гло бал ни бес по ре дак. Мон те зу мин по ре дак. Од исто риј ске до по ли тич ке 
де мо гра фи је. По гро ми и ра за ра ња 1999–2004. го ди не. Из ме ђу ге о гра фи је и 
ет но де мо гра фи је. Ге о по ли тич ки оквир ху ма ни тар не и кул тур не ка та кли
зме. Про гон не ал бан ског ста нов ни штва. Уни шта ва ње ку ћа и цр ка ва. Про
це не и ре зул та ти. Жр тве у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве. Кон ти ну и тет 
на си ља про тив пра во слав ног ста нов ни штва. Ра за ра ња и по гро ми 17. и 
18. мар та 2004. г. Уни шта ва ње ма на сти ра, Са бор не цр кве и Бо го сло ви је 
у При зре ну. По сле ди це дез ин те гра ци је и не из ве сност ин те гра ци је. У ре
ги о нал ном ге о по ли тич ком кон тек сту. Пре се дан Тур ске. Тур ска и Ко со во 
– узро ци и по сле ди це. За пад ни Бал кан и евро а тлант ске ин те гра ци је. – Над
моћ ла жне све сти: Рат за гло бал ну до ми на ци ју во ди гло бал ном ра ту. Пре
крет ни ца у си му ли ра њу не при ја те ља. – Би бли о гра фи ја.
По све та: Ава ку ми и Те о до ру
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2016.

17. Алек сан дар – Аца Си мо вић (1889–1945). Ин ду стри ја лац – ху ма ни ста 
– „на род ни не при ја тељ”. – Бе о град – За бреж је, Б. Бо јо вић, 2016; стр. 117; 
фот.; 21 см
Ко а у тор: Ср ђан Цвет ко вић

*[Са др жај]: За хвал ност. – 1. Алек сан дар – Аца Си мо вић (1889–1945). 
– 2. Об ли ци од у зи ма ња при ват не сво ји не у Ср би ји и Ју го сла ви ји 1944–
1958. – 3. Ин ду стриј ско на сле ђе. – 4. Ми тар Си мо вић и си но ви, пар на 
стру га ра и ау то мат ски млин. – До ку мен ти и све до че ња: 1. Смрт на пре су да 
Аце Си мо ви ћа од 14. фе бру а ра 1945. – 2. Ре ше ње о ре ха би ли та ци ји. 3. За
бреж је не кад и сад. Фо тодо ку мен та ци ја у тек сту.

18. Је ле на Ша у лић Бо јо вић (1896–1921). Ју на штво је цар зла сва ко је га. – 
Бе о град, Pa i de ia, 2016; стр. 104; 21 цм
Би бли о те ка При зма. 

*[Са др жај]: Пред го вор: Је ле на, кћи по па Пе тра Ша у ли ћа. – Ста ра Хер
це го ви на и Цр на Го ра. – Спа со је Јак шић Ша у ла ро до на чел ник Ша у ли ћа. 
– Траги чан крај ми ни стра Ми ло ша Ша у ли ћа и суд би на Ша у ли ћа. – По ха ра 
Ша ули ћа. – Је ле на кћи по па Пер ка Ша у ли ћа. – Ко мит ки ња у Цр ној Го ри. – 
Но ви ца Ша у лић (1882–1966). – Поп Пе тар – Пер ко и по па ди ја Ста на Ша у лић. 
– Је ле нин муж и са бо рац Бо шко Бо јо вић. – Или ја син Је ле нин и Бо шков. 
– Ду жност се ћа ња про тив са мо за бо ра ва. Фо тодо ку мен та ци ја у тек сту.
Да то ва но: Па риз – Зми ни ца, ле та 2016.
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2017.

19. До ми на ци ја ла жне све сти. – Бе о град, Европ ски цен тар за мир и раз вој 
Уни вер зи те та за мир Ује ди ње них на ци ја, 2017; стр. 105; 24 см

*[Са др жај]: Ре гре сив на до ми на ци ја и гло ба ли за ци ја бес по рет ка: Ми ли
та риза ци ја и гло ба ли зам. – Ва ло ри за ци ја интересa. – Де ба ланс ин те ре са 
и страте ги ја бес по рет ка. – До ме ти пост мо дер не уто пи је. – Узро ци и по
сле ди це гло ба ли за ци је на си ља: Бу ме ранг ра ди ка ли за ци је на си ља. Иста мета 
– исто одсто ја ње. – До ми на ци ја као ме си ја ни стич ка оп се си ја: Ме си ја ни
зам и вар вар ство. – Су мрак „кра ја исто ри је”. – Над моћ ла жне све сти – рат 
за гло бал ну до ми на ци ју во ди гло бал ном ра ту. – Бал кан ски пре се дан. – 
Пре крет ни ца у си му ли ра њу не при ја те ља. – Дво стру ка ме ри ла као ци нич на 
ком пен за ци ја. – При ро да не тр пи пра зни ну. – Узро ци и по сле ди це. – Исто
риј ско ду го тра ја ње и про ла зност хи бри са до ми на ци је. – Ви зан ти ја и 
За пад: Три Ри ма и сен ка Ве ли ког ин кви зи то ра. – Те шко по ко ре ни ма. – Про
зе ли ти зам и па па у про це пу Ср ба и Хр ва та: Ди ја лог у тро у глу или из лаз 
из без из ла за. – Ауто но ми ја по је дин ца и плу ра ли зам. – Ци ви ли за ци ја ver sus 
мо но пол ла жне све сти: Сло бо да у ен тро пи ји као не га ци ја жи вот ног сми сла. 
– Мо но пол мо ћи или плу ра ли зам ин те ре са. – Де ху ма ни за ци ја дру штва 
ver sus еман ци па ци ја од го вор но сти по је ди на ца. – На сле ђе и пер спек ти ва. 
– Ви шак мо ћи ла жне све сти.
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2018.

20. Egli se ort ho do xe ser be. Hi stro i re, spi ri tu a lité, mo der nité. – Pa ris, Cerf, 2018; 
str. 370; ilu str.: 23 cm

*[Садржај]: Avantpro pos [Предговор]. – Par tie I [Први део]. ÉGLI SE ET 
ÉTAT. XI I e–X Xe SIÈ CLE [Црква и Др жа ва. XI I–XX век]: EN TRE ET HNI CITÉ 
ET CON FES SI ON NAL LITÉ. ES SAI DE DÉMO GRAP HIE HI STO RI QUE: Les 
Égli ses ort ho do xes [Између ет нич ког и кон фе си о нал ног. Есеј о исто риј ској 
де мо гра фи ји. Пра во слав не цркве]. – Hi sto ri cité et con fes si on na lité [Истори
ци тет  и кон фесионалност]. – De la com mu na uté con fes si on nel le aux Égli ses 
na ti o na les [Од кон фе си о нал не за јед ни це до на ци о нал них цркава]. – L’ÉGLI SE 
ORT HO DO XE DANS L’HI STO I RE SER BE. XI I I e –XI Xe SIÈ CLE [Православ
на цр ква у срп ској исто ри ји (XI I –XIX век)]: Na is san ce de l’Égli se ort ho do xe 
ser be, XI I Ie siè cle [Оснивање Срп ске пра во слав не цркве]. – Sa va Ier – Ar che vê
que de Ser bie (1219–1234) [Сава Пр ви ар хи е пи скоп Ср би је (1219–1234)]. – 
Ste fan le Pre mi er Co u ronné (1196–1228) [Стефан Пр во вен ча ни (1196–1228)]. 
– Une hiérar chie pa tri mo ni a le [Патримонијална хијерархија]. – Re tra i te 
mo na sti que et œuvres de cha rité et de fon da ti ons pi e u ses – L’ar che vê que Da
ni lo II (1324–1337) [Монашк а аске за, до бро де тељ и за ду жби нар ство – Архи
 е пи скоп Да ни ло II (1324–1337)]. – Le Pa tri ar cat de Ser bie [Српска патри јар
шија]. – Pro Pa tria Mo ri. – Le pa tri ar che Da ni lo III (1390/91–1399/40) [Па
тријарх Да ни ло III (1390/91–1399/40)]. – Au se uil de la do mi na tion ot to ma ne. 
De u xi ème mo i tié du XVe siè cle [На пра гу осман лиј ске до ми на ци је. Дру га 
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по ло ви на XV века]. – Do mi na tion ot to ma ne et per te de l’indépen dan ce 
ecclési a sti que [Османлијска до ми на ци ја и гу би так цр кве не самостал но
сти]. – Mar gi na li sa tion et dése u ropéani sa tion (XVe –XI Xe siè cles) [Маргина
ли зација де зе вро пе и за ци ја (XV–XIX век)]. – La re sta u ra tion du pa tri ar cat 
ser be. Pa tri ar cat de Peć (1557–1766) [Обнова Пећ ке па три јар ши је (1577–1766)]. 
– Exo des et dis lo ca ti ons (XVI I e –XI Xe siè cle) [Велике се о бе и дис ло ка ци ја 
(XVI I –XIX век)]. – L’Égli se ort ho do xe dans l’Em pi re des Hab sbo urg [Црква 
пра во слав на у Хаб збур шкој монархији]. – Re struc tu ra tion de l’Égli se et con
 struc tion na ti o na le [Обнова Цр кве и на ста нак нације]. L’évê que de Ce ti nje 
et la Métro po le de Monténégro [Епископ це тињ ски и Ми тро по ли ја Цр не 
Горе]. – L’émer gen ce de la Ser bie mo der ne [Настанак но во ве ков не Србије]. 
– Création de la You go sla vie et re sta u ra tion du Pa tri ar cat [Стварање Ју го сла
ви је и об но ва Патријаршије]. – En You go sla vie mul ti con fes si on nel le. État et 
Égli se en You go sla vie [У мул ти кон фе си о нал ној др жав ној за јед ни ци. Држа
ва и Цр ква у Југославији]. – L’État et les con fes si ons: un or don nan ce ment 
cen tra li sa te ur [Држава и кон фе си је у цен тра ли зи ва ном др жав ном поретк у]. 
– L’Égli se cat ho li que [Католичка црква]. – Le Con cor dat avec le Va ti can et 
l’op po si tion de l’Égli se ort ho do xe [Конкордат с Ва ти ка ном пред опо зи ци јом 
Пра во слав не цркве]. – De u xi ème Gu er re mon di a le [Други свет ски рат]. – 
EN YOU GO SLA VIE COM MU NI STE: L’Égli se ort ho do xe [У ко му ни стич кој 
Ју го сла ви ји: Пра во слав на црква]. – L’étau sélec tif se res ser re – les com mu
na utés re li gi e u ses aux pri ses avec un régi me athée [Селек тивна сте га: вер ске 
за јед ни це под сте гом ате и стич ког режима]. – La Com mis sion des cul tes 
[Верска комисија]. – Ort ho do xie et pan sla vi sme [Православље и панслави
зам]. – Le con fit ma je ur en tre l’État et l’Égli se cat ho li que et les re tombées  de 
la gu er re [Сук об др жа ве и Ка то лич ке цр кве – по сле ди це рата]. – Une décen
tra li sa tion in stru men ta lisée [Инструментализована децентрализација]. – 
Prêtres con tre hiérar chi es [Свеш тенство про тив хијерархије]. – En tre en
doc tri ne ment et re li gion [Између ин док три на ци је и религије]. 
– Par tie II [Други део]. SA IN TETÉ ET ROYAUTÉ. AUX ORI GI NES DE LA 
SPI RI TU A LITÉ DE L’ÉGLI SE DE SER BIE [Светос т и кра љев ство. Цр кве на 
књи жев ност и про све та, ха ги о граф ска, ли тур гиј ска, канонска]. Ec rits 
ecclési a sti qu es: ha gi o grap hi qu es, li tur gi qu es, légi sla tifs: ESCHA TO LO GIE ET 
HI STO I RE DANS L’HA GI O GRAP HIE SER BE [Есхатологија и исто ри ја у 
срп ској хагиографији]: Ec rits ecclési a sti qu es du Moyen Âge ser be (XI Ie –XVI Ie 
siè cles) [Црквена књи жев ност срп ског сред њег ве ка (XI I–X VII век)]. – EC RITS 
FON DA TE URS DE LA ROYAUTÉ NÉMA NI DE. FIN XI Ie – début XI I Iè siè cle: 
Sa va Ne ma njić – Sa int Sa va (1175–1335) [Утемељивачки спи си не ма њић ке 
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др жав но сти. Крај XII – по че так XI II века]. – Une œuvre fon da tri ce et ci vi
li sa tri ce [Дело ци ви ли за циј ског оснивања]. – HA GI O GRAP HIE DES SO
U VE RA INS ET AR CHEVÊQU ES SER BES, XI I Ie siè cle [Хагиографија вла да ра 
и ар хи е пи ско па Ср би је – XI II век]. – Sa in te lignée, mod èle de sa in teté [Свето
родна ло за – узор светитељства]. – Vie de Siméon (Ste fan)Ne ma nja le No u ve au 
Myroblyte par Ste fan le Pre mi er Co u ronné (1196–1228) [Житије Си ме  о на 
(Сте фа на) Не ма ње но вог Ми ро точ ца од Сте фа на Пр во вен ча ног (1198–1228)]. 
– Do men ti jan (mi li eu XI I Ie siè cle). – La Vie de Sa int Sa va et la Vie de Sa int 
SiméonNe ma nja [Доментијан (сре ди на XI II ве ка) Жи ти је Све тог Са ве и 
Жи ти је Све тог Си ме о на Немање]. – Te o do si je de Chi lan dar (la fin du XI I Ie 
et les pre miè res décen ni es du XI Ve siè cle) [Теодосије Хи лан да рац (крај XI II 
– по че так XIV ве ка)]. – L’HA GI O GRAP HIE DES AR CHEVÊQU ES ET DES 
SO U VE RA INS DE SER BIE. Vi es des ro is et ar che vê qu es ser bes (XI I I e –XI Ve 

siè cles) [Житија ар хи е пи ско па и вла да ра Ср би је (XI I I –XIV ве ка)]. – Ar che vê que 
Da ni lo II (1324–1337) et ses Con ti nu a te urs [Архиепископ Да ни ло II (1324–
1337) и ње го ви настављачи]. – Kyr Si luan, les épîtres [Кир Си лу ан – по сла
нице]. – Vie du sta rac Isa i ja (Isaïe) [Житије стар ца Исаије]. – SU BLI MA TION 
ORA TO I RE DES FI GU RES HI STO RI QU ES XI Ve–X Ve SIÈ CLES [Химнограф
ска су бли ма ци ја исто риј ских лич но сти XIV–XV века]. L’écri tu re de la 
mémo i re li tur gi que [Списи ли тур гиј ског сећања]. Cycle littéra i re du prin ce 
La zar et de la ba ta il le de Ko so vo (fin XI Ve – début XVe siè cle) [Циклус кне за 
Ла за ра и Ко сов ске бит ке (крај XIV– по че так XV века]. – Da ni lo III, pa tri ar che 
(1390/91–1399) [Патријарх Да ни ло III (1390/91–1399)]. – Gri go ri je Cam blak 
(début du XVe siè cle) [Григорије Цам блак (по че так XV века]. – Mar ko, évê
que de Peć [Марко, епи скоп Пећки]. – LES FA STES D’U NE FIN D’ÉPO QUE 
[Раско шни крај злат ног сред њег века]. – Prin ce et de spo te Ste fan La za re vić 
(1389–1427) [Кнез и де спот Сте фан Ла за ре вић (1389–1427)]. – Con stan tin de 
Ko ste nec, dit le Phi lo sop he [Константин Ко сте неч ки, зва ни Философ]. – 
Ni kon le Hiéro solymi tain (mi li eu XVe siè cle) [Никон Је ру са ли мац (сре ди на 
XV ве ка)]. – Di mi tri je Kan ta ku zin (Can ta cu ze ne) (de u xi ème mo i tié du XVe 
siè cle) [Димитрије Кан та ку зин (дру га по ло ви на XV ве ка)]. – APRES L’ÉTAT 
– L’ET HNAR CHIE [После др жав но сти – цр кве на етнархија]. Vi es br èves 
et of fi ces des sa ints de spo tes Bran ko vić [Крат ка жи ти ја де спо та Бранковића]. 
– Lon gin le Zo grap he [Лонгин Зограф]. – Pa tri ar che Paj si je Ja nje vac (ou Paj si je 
de Peć) – XVI Ie siè cle [Патријарх Пај си је Ја ње вац (Пај си је пећ ки) – XVII век]. 
– Une théolo gie hi sto ri ci ste [Теологија историје]. 
– Par tie III [Део трећи]. TRA DI TION ET MO DER NITÉ [Традиција и са
временост]. – NI KO LAI VE LI MI RO VIĆ ET JU STIN PO PO VIĆ. XXe siè cle 
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[Ни колај Ве ли ми ро вић и Ју стин По по вић – XX век]. – Ni ko lai Ve li mi ro vić 
(1880–1956) [Николај Ве ли ми ро вић (1880–1956)]. – Ju stin Po po vić (1894–1979) 
[Јустин По по вић (1894–1979)]. – Ni ko lai et Ju stin – un re gard cro isé [Николај 
и Ју стин – укр ште ни поглед]. – AP PAR TE NAN CE ET MO DER NITÉ [При
пад ност и савременост]. Égli se et État en tre bal ka ni sa tion et mo der nité [Црква 
и Др жа ва из ме ђу бал ка ни за ци је и савремености]. – ÉGLI SES EN TRE ÉTAT 
ET NA TION [Црква из ме ђу Др жа ве и нације]. Le SudEst eu ropéen  en tre 
et hni cité et con fes si on na lité [Југоисток  Евро пе из ме ђу ет нич ког и кон фе си
оналног]. – Égli ses et so ciété en tran si tion dans le SudEst eu ropéen  [Црква и 
дру штво у тран зи ци ји у Ју го и сточ ној Европи]. – DÉMO GRAP HIE HI STO
RI QUE [Историјска демографија]. Les déno mi na te urs iden ti ta i res. Struc tu res 
con fes si on nel les et et hni qu es dans le SudEst eu ropéen  [Именитељи иден ти
те та, ет но кон фе си о нал на струк ту ра ју го и сто ка Европе]. – CON FES SI ONS 
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ET IDEN TITÉS DE L’E SPA CE EXYOU GO SLA VE [Вероисповест и иден ти тет 
на про сто ру бив ше Југославије]. – Et hni cité et con fes si on na lité – ap proc he 
hi sto ri que et ecclési o lo gi que. – Ser bie, Monténégro, Bo snie et Herzégo vi ne – 
aperçu de démo grap hie hi sto ri que se lon des crit ères et hnocon fes si on nels [Ет
ничко и кон фе си о нал но – исто риј ски и екли си о ло шки при ступ. Ср би ја, 
Цр на Го ра, Бо сна и Хер це го ви на, пре глед исто риј ске демографије]. – ÉTAT, 
CON FES SION ET MO DER NITÉ DANS LE SUDEST EU ROPÉEN  [Држава, 
ве ро и спо вест и са вре ме ност на ју го и сто ку Европе]. – Le cas de l’Égli se ort ho
do xe en exYou go sla vie [Православна цр ква у бив шој Југославији]. – Et hni cité 
et con fes si on na lité – ap proc he hi sto ri que [Етничко и кон фе си о нал но у исто
рији]. – Égli se ort ho do xe et so ciété dans la Ser bieMonténégro en tran si tion 
[Православна цр ква и дру штво у Ср би ји –Цр ној Го ри у тран зи цији]. – 
Égli se dans une péri o de tran si to i re [Црква у транзицији]. – À L’IS SUE DES 
ANNÉES DE PLOMB. Après 1999 et 2000 [На ис хо ди шту до ба опре си је – 
по сле 1999–2000]. – Les vic ti mes ecclési a sti qu es de l’Égli se ort ho do xe ser be au 
Ko so voMe to hi ja [Црквена ли ца Срп ске пра во слав не цр кве жр тве ре пре
 си је на Ко со ву и Метохији]. – COM MU NA UTÉS RE LI GI E U SES – BAL KANS 
OC CI DEN TA UX [Верске за јед ни це на За пад ном Балкану]. – Début du XXIe 
siè cle [Почетак XXI века]. – Le cas de la Ser bie [Случај Србије]. – ÉGLI SE ET 
SO CIÉTÉ [Црква и друш тво]. Apar te nan ce et adhésion [Припадност и при
ступ]. – Dix ans après [Десет го ди на касније]. – Bi bli o grap hie [Библио гра фија]. 
– Indeх [Регистар]. Илу стра ци је у тек сту.

21. Је ле на Ша у лић Бо јо вић (1896–1921). Учи те љи ца и рат ник. – Бе о град, 
Ме ди ја цен тар „Од бра на”, 2018; стр. 158; илу стр.; 21 см
Би бли о те ка: Вој на књи га; књ. бр. 2228

*[Са др жај]: Срп ска хе ро и на. – Ду жност се ћа ња про тив за бо ра ва. – 
Ста ра Хер це го ви на и Цр на Го ра. – Спа со је Јак шић Ша у ла, ро до на чел ник 
Ша у ли ћа. – Тра ги чан крај ми ни стра Ми ло ша Ша у ли ћа и суд би на Ша у ли
ћа. – Је ле на, кћи по па Пер ка Ша у ли ћа. – Ко мит ки ња у Цр ној Го ри. – Нови ца 
Ша у лић (1882–1966). – Поп Пе тар – Пер ко и по па ди ја Ста на Ша у лић. – Је
ле нин муж и са бо рац Бо шко Бо јо вић. – Или ја, син Је ле нин и Бо шков. – 
Спи си и се ћа ња: Рат ни днев ник (од ло мак), ска ска, пе сме. – Пу бли ци сти ка, 
штам па. – Пре пис из рат ног днев ни ка. – Пр ви и по то њи пут Мо ра ча нин 
на при че шћу. – Пе сме и тек сто ви о Је ле ни. – Фак си ми ли: „Илу стро ва ни лист 
16, Бе о град 11. април 1921”; Вре ме, 30. март 1940; По ли ти ка, 15. 12. 2008; 
Ве чер ње но во сти, 27. мај 2015; Глас на ро да, Ско пље, 17. ав густ 1920. Илу
стра ци је у тек сту.
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22. Бо шко Или јин Бо јо вић (1888–1944). Од Мон та не до ис точ не Бо сне. 
– Бе о град, 2020.

*[Са др жај]: Увод. 1. Пре ко мор ско исе ља ва ње из Цр не Го ре – узро ци и 
по сле  ди це. Од Ша ра на ца до Елис Ислан да (Њу јорк). Исе ље ни штво у Аме
ри ци. До бро твор нопот пор на дру штва – уста но ве срп ског исе ље ни штва 
из Боке и Цр не Го ре. По че ци срп ске штам пе. Бо шко Или јин у Аме ри ци. 
Дру штве не ор га ни за ци је и оку пља ње до бро во ља ца. 2. Бал кан ски ра то ви 
1912–1913. у цр но гор ској штам пи. Пре ћу та ни до бро вољ ци. Оп са да Ска дра, 
бал кан ски рат и ве ли ке си ле. Ска дар ска кри за и „не у трал ност” ве ли ких 
си ла. 3. Од Мон та не и „ди вљег за па да” до Ска дра и бр до ви тог Бал ка на. 
4. Ко мит ски че то во ђа – вој во да (1916–1918). Из по бед нич ке вој ске у коми те. 
Бор ба под но Пир ли то ра. По сле осло бо ђе ња и ује ди ње ња. 5. Из ме ђу два 
свет ска ра та. Зми ни ца и њен ко мун. Епи лог – од ба шти ни ка до про ле те
ра. Дру ги део. То тал ни рат у Цр ној Го ри – из ме ђу цр ног и цр ве ног те ро ра. 
Ју го сла ви ја у ра ту. Ка тар за ла жне си ме три је. Бољ ше вич ка ре во лу ци ја под 
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окри љем оку па ци је (1941–1943). Иста ме та исто од сто ја ње. Ме ђу соб ни су
коб узи ма ма ха. Цр на Го ра. Те рор и у Сан џа ку (Ра шкој). „Пе та ко ло на” и 
пре вен тив не ли кви да ци је. Но ва власт. Ми тра Ми тро вић Ђи лас и ре то
ри ка мр жње. Два ли ца без ни јан си цр ве ноцр ног то та ли та ри зма. Про стор 
нај  ра ди кал ни јих опреч но сти. Ко мит ски вој во да из ме ђу чет ни ка и пар ти
за на. Ка пе тан Ни ко ла Бо јо вић. Дур ми тор ска сло бод на те ри то ри ја. Кр ва во 
коло дур ми тор ско – Све до че ња. Уби ја ње То ми ћа (Јев то ви ћа) из Бу ко ви це. 
Про то је реј Бо а на Ми тар Ло пу ши на. Зло чин и ка зна. Те рор под Дур ми
то ром: „Уве ли су пра ви си стем стра хо вла де”. У Зми ни ци крај Ње го ву ђе. 
Од ма ја 1942. до ма ја 1943. Ма јор Те ренс Атер тон. Бри гад ни ге не рал Љу ба 
Но ва ко вић (1883–1943). Пар ти за ни и До бро во љач ка вој ска. Ге не рал без 
вој ске и от пор без са ве зни ка. Пре крет ни ца на Не ре тви. Пре ма ка зи ва њу 
Ни ко ле Бо јо ви ћа, сни мље ног у Лу то ну 1995. го ди не: Ми ло рад Ра јак, Чи
ка го, пра ти лац Ни ко ле Бо јо ви ћа. По сле ди це: се ћа ње Ми тра Ло пу ши не. 
Пло до ви из да је и сли ка по ра за. Од смрт не пре су де до кра ја у Око ли шту. 
Осве та ли кви да то ра. Или ја Бо шков син. Те рор без из бо ра. Епи лог. За кљу
чак. Илу стра ци је у тек сту. (у штам пи).

23. La gran de Epo que de DU BROV NIK [ВЕЛИКО ДО БА ДУБРОВНИКА]. 
UNE RE PU BLI QUE MAR CHAN DE A LA CRO I SEE DES CI VI LI SA TI ONS 
[Трговачка Ре пу бли ка на рас кр шћу цивилизација]. – Pa ris, Cen tre Pi er re 
Be lon – De Boc card, 2020. 

*Ta ble des ma ti e res [Садржај]. – Avantpro pos [Предговор]. – BI BLI O
GRAP HIE [Библиографија]. – IN TRO DUC TION: Di plo ma tie et Li ber tas [Увод 
– Ди пло ма ти ја и Li ber tas]. Une di plo ma tie de médi a tion en tre de ux mon des 
médi ter ranéen s [Дипломатија и по сред ни штво из ме ђу два ме ди те ран ска 
света] à la cro isée des mon des et des ci vi li sa ti ons [На рас кр шћу све то ва и 
ци вилизација]. Les aléas de la su ze ra i neté [Неизвесности суверените та]. La 
ju ri dic tion ecclési a sti que [Црквена јурисдикција]. L’ad mi ni stra tion mu ni
ci pa le et l’a u to no mie de l’a ri stoc ra tie lo ca le [Градска упра ва и ари сто крат ска 
аутономија]. En tre la mer et la mon tag ne – le ter ri to i re et le vo i si na ge [Између 
мо ра и пла ни не – те ри то ри ја и окружење]. Le négo ce au loin et les res so ur
ces SudEst eu ropéen nes [Трговина на да ле ко и бал кан ски ресурси]. Les 
fran chi ses do u a niè res et la li berté des échan ges [Царинске по вла сти це и сло
бо да роб не размене]. Les méta ux préci e ux et l’éco no mie monéta i re [Племе
нити ме та ли и мо не тар на економија]. En tre de ux systèmes éco no mi qu es 
[Између раз ли чи тих еко ном ских система]. L’hu ma ni sme en tre les de ux 
épo qu es et la médi a tion cul tu rel le [Хуманизам из ме ђу две епохе]. L’hu ma ni sme 
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et la médi a tion cul tu rel le [Хуманизам и кул тур на медијација]. I. Ra gu se 
de pu is ses ori gi nes [Дубровник од постанка]. 1. Le roi Uroš le Grand et l’émer
gen ce du mo no po le ra gu sain dans les Bal kans [Краљ Урош Ве ли ки и на ста
ја ње ду бро вач ког мо но по ла на Балкану]. 2. Con cur ren ces di océsa i nes et 
im pli ca ti ons po li ti qu es [Епархијска над ме та ња и по ли тич ке последице]. 3. 
L’héri ta ge médiéval (XI I e–X Ve s.) [Средњовековно на сле ђе (XI I–XV век)]. 4. 
Crépu scu le des Etats chréti ens et débuts de la do mi na tion ot to ma ne [Сумрак 
хри шћан ских др жа ва и по чет ци осман лиј ске доминације]. 5. Au de vant 
de la loi du sul tan [У зна ку сул та но вог закона]. 6. Un répit de peu de conséqu
en ces [Предах без ве ћих последица]. 7. En tre le vo i si na ge an cien et les libéra
lités des no u ve a ux maîtres [Између ста рог су сед ства и но вих господара]. 8. 
La per si stan ce de la présen ce véni ti en ne [Одржај мле тач ке моћи]. II. RA GU
SE, LES OT TO MANS ET LE COM MER CE RA GU SAIN [Дубровник, Осман
ли је и ду бро вач ка трговина]. 1. PO U VO IR ET TER RI TO I RE [Власт и те
риторија]. Les rè gnes de Mu rad II et de Meh med II: Du brov nik adhère à la 
su ze ra i neté du sul tan et étend son ter ri to i re [Време Му ра та II и Мех ме да II 
– Ду бров ник при хва та сул та нов су ве ре ни тет и про ши ру је сво ју терито
рију]. Ten ta ti ves de rési stan ce di plo ma ti que fa ce à la Por te, 1421–1458, et 
inféoda tion [Поку шаји ди пло мат ског от по ра Ви со кој пор ти (1421–1458)]. 
1. La chu te du de spo tat de Ser bie et la re con na is san ce de la su ze ra i neté ot to
ma ne [Пад срп ске де спо то ви не и при зна ва ње осма лиј ског суверените та]. 
2. Ex ten si on de l’ad mi ni stra tion ot to ma ne à l’ar riè repays ra gu sain (1463–1481) 
[Ширење осма лиј ске упpаве на ду бро вач ко за ле ђе (1463–1481)]. 3. La der
niè re déca de de rési stan ce [Последње го ди не пру жа ња отпора]. 4. Le li ti ge 
du legs du grandduc Ste fan Vuk čić Ko  sa ča: le jeu di plo ma ti que de Du brov nik 
avec la Su bli me Por te révèle ses li mi tes [Спор око за о став шти не Хер це га 
Сте фа на Вук чи ћа Ко са че – сла бље ње до ме та ду бро вач ке дипломатије]. 
5. L’ap pren tis sa ge la bo ri e ux d’un vo i si na ge re do u ta ble [Прилагођавање пре
те ћем суседству]. III. Hégémo nie ot to ma ne et ac com mo de ments ra gu sa ins 
(1481–1520) [Османлијска хе ге мо ни ја и ду бро вач ко прилагођавање]. La 
sta bi li sa tion des rap ports di plo ma ti qu es dans les bal kans [Стабилизација 
ди  пло мат ских односа]. Le rè gne de Bayezid II et l’ex ten si on du com mer ce 
ra gu sain en Tur qu ie [Време Ба ја зи та II и ши ре ње ду бро вач ке тр го ви не 
Балканом]. Ra gu se et les Ot to mans au co urs du rè gne de Se lim Ier [Време Се
ли ма I]. Les pri vilè ges de ra gu se dans l’em pi re ot to man [Дубровачке по вла
сти це у Осман лиј ском царству]. Les pri vilè ges, le tri but et la mon na ie: une 
pla ce pri vilégiée dans les Bal kans et l’A dri a ti que [Повласти це, ха рач и мо не
та – по себ ни усло ви на Бал ка ну и на Јадрану]. Ra gu se et l’Em pi re ot to man 
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à l’épo que de Süleyman le Légi sla te ur [Време Су леј ма на Законодавца]. Une 
po si tion ambiguë en tre Eu ro pe et Em pi re Ot to man [Лавирање из ме ђу европ
ских си ла и Осман лиј ског царства]. Le tri but et la mon na ie d’or [Харач и 
злат на монета]. IV. POR TE D’AC CES AUX BAL KANS: MAR CHES ET MAR
CHAN DI SES [Приступ Бал ка ну – ро ба и тржиш те]. Ex ten si on du com mer
ce ra gu sain et tran sfor ma tion des marchés bal ka nole van tins [Експанзија на 
бал кан скола ван тин ска тржиш та]. 1. Cri ses et équ i vo qu es de No vi: une 
épre u ve de for ce en tre de ux mo no po les con cur rents [Криза око Но вог: од нос 
сна га из ме ђу ри вал ских монопола]. 2. Les marchés en péri o de de tran si tion: 
réori en ta tion, no u ve a ux rése a ux, no u vel es sor [Тржи ш те у про ме на ма, но ве 
по слов не мре же и но ви успон]. 3. Les mar chan di ses [Робна размена]. 4. Les 
me ta ux pre ci e ux: de l’e co no mie mon de au mo no po le Fran ce e tat [Племенити 
ме та ли из ме ђу свет ске и др жав не економије]. 5. Ma tiè re pre miè re et rése a ux 
de négo ce (Bal kan s–Ra gu se –Fran ce) [Ресурси и тр го ви на (Балкан–Дубро
вник–Италија]. 6. La mon na ie – agent accéléra te ur des échan ges [Новац као 
агенс при вред них размена]. 7. Dans une éco no mie d’E tat [Оквир др жав не 
економије]. 8. Des rése a ux d’échan ge au cir cu it d’a u to con som ma tion [Од тр жи
шних мре жа до кру га потрошње]. 9. Af fa i res de déto ur ne ments de fonds et 
li ti ges privés [Веће про не ве ре и при ват ни спорови]. V. rése a uxd’échan ges 
[Мреже тр жи шне размене]. 1. Les co lo ni es (plaz za ou co lo na) ra gu sa i nes en 
Ro uméli e [Дубровачке ко ло ни је у Румелији]. 2. Agent de com mu ni ca tion et 
fac te ur d’échan ges et d’intégra tion [Агенс ко му ни ка ци је, чи ни лац раз ме не 
и интеграције]. Ra gu se et la Por te Ot to ma ne [Дубровник и Ви со ка порта]. 
Négo ce et di plo ma tie au XVIe siè cle [Трговина и ди пло ма ти ја у XVI веку]. 
La di plo ma tie ra gu sa i ne dans les cri ses du XVI Ie et du XVI I Ie siè cle [Дубро
вачка ди пло ма ти ја у кри за ма XVII и XVI II века]. VI. L’Hu ma ni sme de la 
Re na is san ce [Хуманизам и ренесанса]. 1. en tre ro ma nité bal ka ni que et illyri
sme sla ve [Од бал кан ског ро ма ни зма до сло вен ског илиризма]. 2. La sla vité 
de la ro ma nité bal ka ni que [Словенство бал кан ског романизма]. 3. La récep
tion de Dun do Ma ro je en Fran ce [Рецепција Дун да Ма ро ја у Француској]. 
4. La lan gue de Ma rin Dr žić [Језик Ма ри на Држића]. VII.cre u set de la lan gue 
au toc hto ne et ver na cu la i re [Колевка до ма ћег го вор ног језика]. 1. Les ac tes 
de Mu rad II à Se lim Ier (1420–1530) en vi e ux ser be [Фермани од Му ра та II до 
Се ли ма I на старосрпском]. 2. Les Ar chi ves d’E tat de Du brov nik [Државни 
ар хив у Дубровнику]. 3. L’u sa ge di plo ma ti que et l’u sa ge de la lan gue ver na
cu la i re de Du brov nik [Говорни и ди пло мат ски је зик Дубровника]. 4. Lan gue 
de l’ad mi ni stra tion et de la chan cel le rie ra gu sa i ne [Службени и кан це ла риј
ски језик]. 6. L’alp ha bet et la lan gue [Писмо и језик]. 7. Les ac tes ot to mans des 
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Ar chi ves d’E tat de Ra gu se [Османлијска ак та Др жав ног ар хи ва у Дубровнику]. 
8. La chan cel le rie sla ve de la Por te ot to ma ne [Словенска кан це ла ри ја Ви со ке 
порте]. 9. L’écri tu re [Писмо]. Le sort des ar chi ves de Ra gu se [Судбина ду бро
вач ког Архива]. – EPI LO GUE. dans le ca dre régi o nal aux XVI I e–X VI I Ie siè cles 
[Регионални оквир XVI I–X VI II века]. Ra gu se en tre la Dal ma tie véni ti en ne 
et l’Em pi re ot to man [Изнеђу мле тач ке Дал ма ци је и Осман лиј ског царства]. 
Ca la mité de la na tu re et ani mo sité en vi ron nan te [Природне не по го де и на
сил но окружење]. La gu er re de Morée et le re tra it du com mer ce con ti nen tal 
ra gu sain au XVI I Ie siè cle [Морејски рат и опа да ње коп не ног тр жи шта у 
XVI II веку]. So us la pro tec tion de l’A u tric he [Под окри љем Аустрије]. – CON
CLU SION [Закључак]. La per si stan ce de la Li ber tas à la cro isée des ci vi li sa ti ons 
[Одржај Li ber tas на рас кр шћу цивилизација]. У при пре ми за штам пу.
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По себ ни оти сци

24. Du brov nik et les Ot to mans (1430–1472). 20 ac tes de Mu rad II et de Meh-
med II en médio-ser be. (Tra duc tion française de vingt ac tes des sul tans Mu rad II 
et Meh med II, délivérs de 1430 à 1471, en vi e uxser be, par la chan cel le rie impériale 
ot to ma ne, en fa ve ur de Ra gu se. Étude hi sto ri que, phi lo lo gi que et com men ta i res, 
no tes ono ma sti qu es et to ponymi qu es). [Дубровник и Тур ска (1430–1472). 20 
ака та Му ра та II и Мех ме да II на ста ро срп ском. (Пре вод на фран цу ски два
 де сет ака та Му ра та II и Мех ме да II из да тих из ме ђу 1430. до 1472. на ста ро
 срп ском, од стра не цар ске ото ман ске кан це ла ри је, у ко рист Ду бров ни ка, 
фи ло ло шка и исто риј ска сту ди ја са ко мен та ри ма, оно ма стич ким и то по
ни ми ским бе ле шка ма)]. – Pa ris, 1987; pp. 119–173.
*P.o.: Tur ci ca, Pa ris, 1987, XIX, рр. 119–173.

*[Садржај]: 1. Aperçu hi sto ri que [Историјски преглед]. – 2. Les ac tes 
[Ак ти]. – 3. Tra duc ti ons [Превод]. – Doc. № 1. – Doc. № 20. – Glos sa i re [Речник 
технич ких термина]. – Si gles & abrévi a ti ons [Акроними и скраћенице].

25. Жи ти је Све то га Си ме о на Ми ро то чи во га од Ни ко на Је ру са лим ца. 
[L’ha gi o grap hie de Sa int Siméon Ne ma nja par Ni kon le Hiéro solymi ta in]. – Бе о 
град, Из да је Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду, 1987, стр. 37–46.
*П.о.: Бо го сло вље, 31/1987, 1, 37–46.
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*[Са др жај]: Ни кон Је ру са ли мац. Го рич ки збор ник. Жи ти је Све то га 
Си ме о на Ми ро то чи во га.

26. Le Mont-At hos et les Ro u ma ins de Pe tre Na stu rel et les do cu ments prin ci ers 
Va la qu es de Chi len dar. [Света го ра Атон ска и Ру му ни Пе тре На сту ре ла и 
хи лан дар ске вла дар ске вла шке повеље]. – Bel gra de, Aca de mie ser be des 
sci en ces et des arts, In sti tut des étu des bal ka ni qu es, 1987–1988, str. 393–402.
*P.o.: Bal ca ni ca, 1987/1988, XVI I I –XIX, str. 393–402.

27. A l’oc ca sion de la pa ru tion des Con tes po pu la i res de Vuk Ka ra džić en 
français. Po int de vue sur la di men sion chréti en ne des Con tes po pu la i res 
ser bes. [Хришћански мо ти ви у срп ским на род ним при по вет ка ма Ву ка 
Караџића]. – Pa ris, In sti ut d’étu des sla ves, In sti tut du mon de so viéti que et de 
l’Eu ro pe cen tra le et ori en ta le, 1988, pp. 871–876.
*P.o: Re vue des étu des sla ves, LX/1988, 4, pp. 871–876.

28. Ге не за ко сов ске иде је у пр вим пост ко сов ским ха ги о граф ско-исто рио-
 граф ским спи си ма. Оглед из исто ри је срп ског сред њег ве ка. [Die Ge ne se 
der Ko so voIdee in den er sten postkosovоer ha gi o grap hischhi sto rischen 
Schrif ften. Ver such aus der Ide en geschic hte des Ser bischen Mit te lal ters]. – Ди
сел дорф – Бе о град, 1991, стр. 15–28, 215–230. 
*П.о.: Ко сов ска бит ка 1389. го ди не и ње не по сле ди це. Die Schlacht auf dem 
Am sel feld 1389 und ihre Fol gen, Be o grad – Düsel dorf]. Ди сел дорф – Бе о град, 
1991, стр. 15–28, 215–230.
Штам па но на по ре до на срп ском и на не мач ком је зи ку.

29. Die Ge ne se Ko so vo-Idee in den post ko so vo er ha gi o grap hischen Schrif ften. 
Ver such aus der ide en ge sischte des ser bi scen Mit tal ters. [Генеза ко сов ске 
иде је у пр вим пост ко сов ским ха ги о граф скоисто ри о граф ским спи си ма. 
Оглед из исто ри је срп ског сред њег века]. – Bel grad – Düsel dorf, 1991, S. 
215–220.
*P.o.: Die Schlacht auf dem Am sel feld 1389 und ihre Fol gen. In ter na ti o na les 
Sympo si um, Him melsthür, 1989. Bel grad – Düsel dorf, 1991, S. 215–220.
Da to va no: Pa ris, No vem ber 1989.

30. Du brov nik (Ra gu se) et les Ot to mans II. On ze ac tes de Meh med II en 
vi e ux-ser be, 1473–1476. (Tra duc tion française de on ze ac tes du sul tan Meh med 
II, déli vers de 1473–1476, en Vi e uxser be, par la chan cel le rie impéri a le ot to
ma ne, en fa ve ur de Ra gu se. Étude hi sto ri que, phi lo lo gi que et com men ta i res, 
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no tes ono ma sti qu es et to ponymi qu es). [Дубровник (Ра гу за) и Тур ска II. Је
да  на ест ака та сул та на Мех ме да II на ста ро срп ском 1473–1476]. – Pa ris, 1992, 
pp. 153–182. 
*P.o.: Tur ci ca, 1992, XXIV, pp. 153–182.

*[Садржај]: Aperçu hi sto ri que [Историјски преглед]. – L’ex ten si on de 
l’ad mi ni stra tion ot to ma ne dans l’ar riè repa ys de Du brov nik [Ширење осман
лиј ске упра ве на Ду бро вач ко залеђе]. – Les pri vilè ges (ca pi tu la ti ons) de Ra
gu se dans l’em pi re ot to man [Дубровачке по вла сти це у Осман лиј ском цар
ству]. – Les ac tes [Повеље]. – Tra duc ti ons [Превод]. Doc. № 1 – Doc. № 11. 
– Glos sa i re [Речник тех нич ких термина]. – Si gle & abrévi a ti ons [Акроними 
и скраћенице]. – Résumé [Резиме]. – Sum mary
Ре зи ме на фран цу ском и ен гле ском је зи ку.

31. Hi sto ri o grap hie dyna sti qe et idéolo gie po li ti que en Ser bie au Bas Moyen 
Âge. In tro duc tion à l’étu de de l’Etat médiéval ser be. [Династичка исто ри о
гра фи ја и по ли тич ка иде о ло ги ја у Ср би ји по зног сред њег ве ка. Увод у про
у ча ва ње иде о ло ги је сред њо ве ков не срп ске државе]. – München, 1992, 29–49.
*P.o.: SüdostFor schun gen, 1992, Band 51, S. 29–49.

*[Садржај]: Le cul te fon da te ur de l’idéolo gie dyna sti que (fin XI I e –fin XI I Ie 

siè cle) [Оснивачки култ ди на стич ке иде о ло ги је (крај XII – крај XI II ве ка)]. 
– L’apogée de l’idéolo gie néma ni de et l’élar gis se ment du cul te dyna sti que (fin 
XI I Ie et de but XI Ve siè cle) [Врхунац не ма њић ке иде о ло ги је и ши ре ње ди
на стич ког кул та (крај XI II – по че так XIV ве ка)]. – De la mo nar chie mysti que 
à l’em pi re con sti tu ti on nel (mi li eu du XI Ve siè cle) [Од ми стич ке мо нар хи је до 
устав ног цар ства (сре ди на XIV ве ка)]. – La cri se po li ti que et le re no ve au de 
l’idéolo gie dyna sti que (fin du XI Ve siè cle) [Политичка кри за и об но ва ди на
стич ке идео ло ги је (крај XIV ве ка)]. – Le De spo tat – con ti nu ité de la tra di tion 
néma ni de et différen ci a tion des po u vo irs et des gen res lit te ra i res dans les sor ces 
dyna sti qu es (fin XI Ve –mi li eu XVe siè cle) [Деспотовина – на ста вак не ма њић ке 
тра ди ци је и ди фе рен ци ја ци ја вла сти и књи жев них жан ро ва у ди на стич
ким из во ри ма (крај XIV – сре ди на XV ве ка)]. – Mi li eu XVe –de but XVIe siè cle 
[средина XV – по че так XVI века].

32. L’idéolo gie de l’Etat ser be du XI I Ie au XVe siè cle. [Идеологија срп ске држа
ве од XI II  до XV века]. – Athènes, 1994, pp. 249–271.
*P.o.: Sep tiè me Con gres In ter na ti o nal d’étu de du SudEst eu ropéen  [Седми 
Ме ђу на род ни кон грес сту ди ја Ју го и сточ не Европе] (Thes sa lo ni que, 29 août 
– 4. sep tem bre 1994). Ra ports. As so ci a tion In ter na ti o nal d’étu des du SudEst 
eu ropéen . Co mi te na ti o nal Grec des étu des du SudEst eu ropéen ). 
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*[Садржај]: 1. Le royauté et l’Egli se et le urs sa ints fon da te urs (XI I Ie siè cle) 
[Краљевство и Цр ква и њи хо ви све ти осни ва чи (XI II век)]. – 2. La foi et la 
Loi: le de but de dis so ci a tion des de ux po u vo irs (pre miè re mo i tie du XIV s.) 
[Вера и за кон: по че так ди со ци ја ци је две вла сти (пр ва по ло ви на XIV ве ка)]. 
– 3. Déro u te de cer ti tu des et re no u ve au du con sen sus (de u xi ème mo i tié du XIV s.) 
[Губитак уве ре ња и об но ва кон сен зу са (дру га по ло ви на XIV ве ка)]. – 4. 
Plu ra lité de vu es – se cul sa ri sa tion et con ti nu ité de l’idée dyna sti que (pre miè re 
mo i tié du XV s.) [Разлика у схва та њи ма – се ку ла ри за ци ја и кон ти ну и тет 
ди на стич ке иде је (пр ва по ло ви на XV ве ка)]. – 5. Fin du po u vo ir sécu li er et 
résur gen ce de la sa in teté dyna sti que (de u xi ème mo i tié du XV s.) [Крај све товне 
вла сти и об но ва ди на стич ке све то сти (дру га по ло ви на XV ве ка)]. 

33. L’ha gio-bi o grap hie dyna sti que et l’idéolo gie de l’Etat ser be au Moyen Âge. 
(XI I I e–X Ve siè cles). [Династичка ха ги о гра фи ја и иде о ло ги ја срп ске др жа ве 
у сред њем ве ку (XI I I–XV век)]. – Thes sa lo ni que, 1993–1994, XVI I–X VI II, 
pp. 73–92.
*P.o.: Cyril lo met ho di a num 1993–1994, XVI I–X VI II, pp. 73–92.

*[Садржај]: Les tex tes nar ra tifs du cul te fon da te ur de l’idéolo gie dyna sti que 
(fin XI I e –fin XI I Ie siè cles) [Наративни тек сто ви осни вач ког кул та ди на стич
ке иде о ло ги је (крај XII – крај XI II ве ка)]. – La „Lignée de sa in te ex trac ti on” 
et l’élar gis se ment du cul te dyna sti que (fin XI I I e–déuxi e me mo i tié du XI Ve 
siè cle) [Светородна ло за и про ши ре ње ди на стич ког кул та (крај XI I I – дру
га по ло ви на XIV ве ка)]. – Cri se et re no u ve au de l’idéolo gie dyna sti que (fin 
du XI Ve siè cle) [Криза и об но ва ди на стич ке иде о ло ги је (крај XIV ве ка)]. 
– Con ti nu ité de la tra di tion néma ni de et différen ci a tion des gen res littéra i res 
dans les tex tes nar ra tifs dyna sti qu es (XVe siè cle) [Доследност не ма њић кој 
тра ди ци ји ди фе рен ци ја ци ја књи жев них жан ро ва у ди на стич ким на ра
тив ним тек сто ви ма (XV век)]. 
Да то ва но: Па риз, 1992.

34. Du brov nik (Ra gu se) et les Ot to mans III. 19 ac tes de Meh med II en vi e ux-
ser be (1476–1481). Tra duc tion française de dixne uf ac tes du sul tan Meh med II, 
déli vers de 1476 à 1481, en vi e uxser be, par la chan cel le rie impéri a le ot to ma ne, 
en fa ve ur de Ra gu se. Étude hi sto ri que, phi lo lo gi que et com men ta i res, no tes 
ono ma sti qu es et to ponymi qu es [Дубровник и Тур ска (1476–1481). Де вет на ест 
ака та Мех ме да II на ста ро срп ском, од стра не осман лиј ске цар ске кан це
ла ри је, у ко рист Ду бров ни ку. Исто риј ска и фи ло ло шка сту ди ја са ко мен
та ри ма, оно ма стич ким и то по ним ским белеш кама]. – Pa ris, Le u ven Pe e ters, 
1996, 28, pp. 171–197.
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*P.o.: Tur ci ca, 1996, 28, pp. 171–197.
*[Садржај]: La con què te ot to ma ne de l’Herzégi o vi ne [Османлијско осваја

ње Херцеговине]. – Du brov nik et la Por te [Дубровник и Порта]. – Les ac tes 
[Документи]: Doc. № 1 – Doc. № 19. – Abréva ti ons [Скраћенице]. – Re su me 
[Резиме]. – Su mary.

35. L’escha to lo gie so ci a le de l’uto pie médiéva le. Es sai sur les idéolo gi es hétéro-
do xes du Moyen Âge sud-sla ve. [Социјална ес ха то ло ги ја сред њо ве ков не 
уто пи је. Есеј о хе те ро док сним иде о ло ги ја ма јужнословен ског сред њег 
века]. – Wi es ba den, 32/1996, 2, 117–130.
*P.o.: Ze itschrift für Bal ka no lo gie, 32/1996, 2, 117–130.

36. Le passé des ter ri to i res: Ko so vo – Me to hi ja (XI e–X VI Ie siè cle). [Прошло ст 
те ри то ри ја: Ко со во и Ме то хи ја од XI до XVII века]. – Thes sa lo ni que, 1997, 
№ 38/1, 31–61.
*P.o.: Bal kan Stu di es, 1997, № 38/1, 31–61.

*[Садржај]: Le passé médiéval [Средњовековна прошло ст]. – Les fon
da ti ons pi e u ses – égli ses et mo nastères [Задужбине, цр кве и манастири]. – Les 
pre mi èrs si ec les de l’ad mi ni stra tion ot to ma ne [Први ве ко ви осман лиј ске 
власти]. – Le XVI Ie siè cle (anar chie, isla mi sa tion, exo des) [XVII век (анар хи ја, 
исла ми за ци ја, ве ли ке се о бе)].

37. La ba ta il le de Ko so vo dans l’hi sto ri o grap hie ser be et du Sud-Est eu ropéen  
sla ve. [Косовска бит ка у срп ској и ју го сло вен ској историографији]. – Pa ris, 
2000, pp. 23–36.
*P.o.: Ko so vo six siè cles de mémo i res cro isées. Les An na les de l’Au tre Islam, № 
7, Pаris, L’ERISM, Pu bli ca tion de L’ERISM, Equ i pe de rec her che in ter di si pli
na i re sur les so ciétés médi ter ra niéen nes mu sli ma nes, In sti tut Na ti o nal des 
Lan gu es et Ci vi li sa ti ons Ori en ta les, 2000, pp. 27–36.

38. Une mo nar chie ha gi o grap hi que, la Ser bie médiéva le (XI I e–X Ve siè cles). 
[Србија сред њег ве ка, ха ги о граф ска мо нар хи ја ХII–ХV век]. – Bu ca rest, 
2001, pp. 61–72.
*P.o.: L’em pe re ur ha gi o grap he. Cul te des sa ints et mo nar chie byyan ti ne et post
byyan ti ne. Ha gi o grap hie, ico no grap hie, li tur gie et mo nar chie byzan ti ne ou 
postbyzan ti ne, so us la di rec tion de Ber nard Flu sin et Pe tre Hu rau.

39. Chi lan dar et les pays ro u ma ins. Con ti nu i te li tur gi que et in sti tu ti o nel le 
dans les ac tes prin ci ers (XVe–X VI Ie siè cle). [Хиландар и ру мун ске зе мље. 
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Ли тур гиј ски и ин сти ту ци о нал ни кон ти ну и тет у вла дар ским ак тима]. – 
Bra i la, 2003, pp. 141–149.
*P.o.: In chi na i re lui Pe tre S. Nаsturel la 80 de ani [Зборник ра до ва у част Пе
треа С. Настурела], Bra i la, Mu zeul Bra i lei.

40. Les fon da ti ons dyna sti qu es du Mont-At hos. Des dyna stes ser bes et de la 
sul ta ne Ma ra aux prin ces ro u ma ins. [Светогорске ди на стич ке фон да ци је. 
Од срп ских вла да ра до сул та ни је Ма ре и ру мун ских владара]. – Bu ca rest, 
Académie ro u ma i ne, In sti tut d’étu des SudEst eu ropéen nes, 2003, t. XLI, pp. 
149–175.
*P.o.: Re vue des étu des SudEst eu ropéen nes, 2003, t. XLI, pp. 149–175.
У сарадњи са Петреом Настурелом.

*[Садржај]: Ma ra Bran ko vić – sul ta ne et pro tec tri ce des fon da ti ons chréti
ennes [Мара Бран ко вић – сул та ни ја по кро ви тељ ка хри шћан ских задужбина]. 
– Les fon da ti ons pi e u ses dyna sti qu es [Династичке задужбине]. – Le kti to rat 
des de spo tes Bran ko vić [Задужбинарство де спо та Бранковића]. – La trans
mis sion du kti to rat [Трансмисија ктитората]. – Les prin ces ro u ma ins et la 
tran smis sion du dro it de fon da te ur des mo nastères at ho ni tes [Румунски вла
да ри и тран сми си ја кти тор ског пра ва над све то гор ским манастирима]. 
– Une pas sa tion mûre ment as sumée [Добро осми шље на трансмисија]. 

41. Ra gu se (Du brov nik) et l’Em pi re Ot to mans (1520–1566) à l’épo que de Su-
leyma n le Légi sla te ur. Do u ze ac tes de Su leyma n le Légi sla te ur adressés a Ra gu se. 
(Tra duc tion française de dix ac tes du sul tan Su leyma n Ier, déli vres de 1520 
à 1566 par la chan cel le rie impéri a le ot to ma ne, à l’adres se de Ra gu se. Étude 
hi sto ri que, phi lo lo gi que et com men ta i res, no tes ono ma sti qu es et to ponymi qes). 
[Дубрoвник и Тур ска (1520–1566). Два на ест ака та Су леј ма на За ко но дав ца 
(пре вод на фран цу ски два на ест ака та сул та на Су леј ма на I из да тих од 1520. 
до 1566. од цар ске ото ман ске кан це ла ри је, у ко рист Ду бров ни ка. Исто риј
ска и фи ло ло шка сту ди ја са ко мен та ри ма, оно ма стич ким и то по ним ским 
бе ле шка ма)]. – Pa ris, Le u ven Pe e tres, 2003, 35, pp. 257–290.
*P.o.: Tur ci ca, Pa ris, Le u ven Pe e tres, 2003, 35, pp. 257–290.

*[Садржај]: Ra gu se et l’ad mi ni stra tion ot to ma ne au début du rè gne de 
Su leyma n le Légi sla te ur [Дубровник и осман лиј ска упра ва на по чет ку вла
да ви не Су леј ма на Законодавца]. – Le tri but et la mon na ie d’or [Харач и злат
на монета]. – Les ac tes sla ves, l’ad mi ni stra tion ot to ma ne et Ra gu se [Словенска 
ак та, осман лиј ска упра ва и Дубровник]. – Les ac tes [Документа]. – Ac tes de 
Su leyma n le Légi sla tor (1520–1566) [Ак та Су леј ма на За ко но дав ца (1520–1566)]. 
Doc. № 1 – Doc. № 11bis. – Résumé [Резиме]. – Sum mary. 
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42. „Qui ha bet tem pus ha bet vi tam”. La qu e sti on de Thes sa lo ni que et la cri se 
dans les Bal kans. La You go sla vie au se uil de la gu er re. En tre di plo ma tic et co up 
d’Etat (oc to bre 1940 – mars 1941). [Питање Со лу на и при сту па ње Ју го сла
ви је Трој ном пак ту. Бал кан ска кри за – ок то бар 1940. – март 1941]. – Thes
sa lo ni ki, 44/2003, 1–2, pp. 95–108.
*P.o.: Bal kan Stu des, Thes sa lo ni ki, 44/2003, 1–2, pp. 95–108.

43. Es ha to lo gie et hi sto i re. Ca ractéro lo gie de l’ha gi o grap hie sud-sla ve du Moyen-
Age (IXe–X VI Ie siè cles). [Есхатологија и исто ри ја. Ка рак те ро ло ги ја ју жно сло
вен ске ха ги о гра фи је у сред њем ве ку IХ–ХVII век]. – Pa ris, 2004, pp. 243–280.
*P.o.: Les Vi es des sa ints à Byzan ce. Gen re littéra i re ou bi o grap hie hi sto ri que. 
Ac tes du IIe col lo que in ter na ti o nal phi lo lo gi que. [Животи све тих у Ви зан ти ји. 
Ли те рар ни жа нр или исто риј ска биографија]. Pa ris 6–8 juin 2002. Cen tre 
d’étu des byzan ti nes, néohelléni qu es et SudEst eu ropéen nes, Eco le des Ha u tes 
Études en Sci en ces Si o ci a les. 

44. Le Sud-Est européen et l’Eu ro pe. Ori gi nes et per spec ti ves d’une al te ri te 
mal as sumée en mar ge de l’éla ri gis se ment eu ropéen . [Југоисточна Евро па и 
Евро па. По ре кло и пер спек ти ве јед не ло ше усво је не про ме не на мар ги ни 
европ ског проширења]. – Bel gra de, Académe ser be des sci en ces et des arts, 
In sti tut des étu des bal ka ni qu es, 2004, XXXV, pp. 239–251. 
*P.o.: Bal ca ni ca, 2004, XXXV, pp. 239–251. 
Про чи та но на Фо ру му „Евро па и Ме ди те ран” у Се на ту Ре пу бли ке Фран
цу ске 18. ја ну а ра 2001.

*[Садржај]: La Pénin su le Bal ka ni que – une al ter nan ce en tre frac tu res et 
synthèses [Балканско по лу о стр во – сме њи ва ње фрак ту ра и синте за]. – 
Mémo i re et hi sto i re sudesteu ropéen ne mo der ne et con tem po ra i ne [Сећање и 
исто ри ја Ју го и сточ не Европе]. – Une en qu ê te sur la per ma nen ce des phénom
ènes cul tu rels [Анк ета о одр жа ва њу кул тур них појава]. – Les médi a te urs de 
la mémo i re collécti ve, les idéolo gi es et les in sti tu ti ons du po u vo ir [Медијатори 
ко лек тив ног се ћа ња, иде о ло ги је и ин сти ту ци је власти]. – En tre l’au to rité 
et l’iden tité – la mémo i re perpétuée d’une so ciété privée d’hi sto i re [Између 
ау то ри те та и иден ти те та – одр жа ва ње се ћа ња дру штве них за јед ни ца ли ше
них историје]. – Po ur une in ve sti ga tion d’analyse [За ана ли тич ки при ступ]. 
– Le déno u e ment de la Qu e sti on d’Ori ent – con tex te géopo li ti que et cul tu rel d 
l’intégra tion du SudEst eu ropéen  dans l’or dre eu ropéen  de Ver sa il les [Расплет 
Ис точ ног пи та ња – ге о по ли тич ки и кул ту ро ло шки кон текст ин  те гри са ња 
Ју го и сточ не Евро пе у Вер сај ски поредак]. – Le SudEst eu ropéen  et l’Union 
eu ropéen ne [Југоисточна Евро па и Европ ска унија]. Le syndro me bal ka ni que 
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– Con stat et per spec ti ves [Балкански син дром – би ланс и пер спек т иве]. – 
Резиме.

45. Le pa tro na ge sur Chi la nar (Mont At hos) et la légi ti ma tion du po u vo ir 
prin ci er. [Легитимност вла дар ске вла сти и ру мун ско по кро ви тељ ство на 
Све тој Го ри Атон ској]. – Bu ca rest, 2004, pp. 37–48.
*P.o.: Ar ta is to ri ei – Is to ria ar tei. Aca de mi ci a nul Raz van The o do re scu la 65 de ani 
[Уметн ост исто ри је – исто ри ја умет но сти. У част 65 го ди на ака де ми ка 
Раз ва на Теодорескуа]. [Садржај]: Pa tro na ge et do na ti ons dyna sti qu es [Покро
ви тељство и ди на стич ке донације]. – Le pa tro nat des prin ces de Va lac hie 
[Задужбинарство вла да ра Влаш ке].

46. En tre Ve ni se et l’Em pi re ot to man, les méta ux préci e ux des Bal kans (XVe–
X VIe siè cle). [Између Ве не ци је и Ото ман ског цар ства, пле ме ни ти ме та ли 
Бал ка на XV–XVI век]. – Pa ris, 2005, pp. 1277–1297.
*P.o.: An na les: Hi sto i re, Sci en ces So ci a les, Pa ris, № 6, no vem bre – décem bre, 2005.
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*[Садржај]: Ma tiè re pre miè re de l’éco no mie monéta i re [Примарна материја 
мо не тар не економије]. – Ma tiè re pre miè re et rése a ux mar chands [Примарна 
ма те ри ја и тр го вач ке мреже]. – L’épo que ot to ma ne [Османлијска епоха].

47. De l’éco no mie Mon de au mo no po le d’état. Les Méta ux préci e ux des Bal kans 
en tre Ve ni se et l’Em pi re Ot to man (XVe–X VIe siè cle). [Од тр жи шне еко но ми
је до др жав ног мо но по ла. Пле ме ни ти ме та ли Бал ка на из ме ђу Ве не ци је и 
Ото ман ског цар ства (XV–XVI век)]. – Бе о град, 2006, стр. 163–195.
*П.о.: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Глас CDIV, Оде ље ње дру штве
них на у ка, књ. 13, 2006.

*[Садржај]: Ma tiè re pre miè re et rése a ux de négo ce (Ser bie – Ra gu se – Ita lie) 
[Примарна ма те ри ја и тр го вач ке мре же (Ср би ја – Ду бров ник – Ита ли ја)]. 
– La mon na ie – agent accéléra te ur d’échan ges [Монета – но вац као тран сми
си ја ме ђу на род не размене]. – Dans une éco no mie d’etat – épo que ot to ma ne 
[Османлијско до ба – др жав на економија]. – Des rése a ux d’échan ge au cir cuit 
d’au to con som ma tion [Од ме ђу на род не раз ме не до уну тра шње трговине]. 
– Ре зи ме. 
Са оп ште ње са на уч ног ску па Ср би ја и Ита ли ја у сред њем ве ку (Х–ХV век), 
одр жа ном у Ве не ци ји од 18. до 20. но вем бра 2001. у ор га ни за ци ји Фон да 
Ђор ђо Чи ни.

48. Mont At hos, les prin ces ro u ma ins, Jean Ca stri ot (le père de Sken der beg) 
et la To ur al ba na i se (Ar ba naš ki pirg) dépe dan se de Chi lan dar. [Mont At hos, 
Wal lac hi an Prin ces (Voywods), John Ka stri o tis, and the Al ba nian To wer, a 
De pe dency of Hi lan dar]. [Света Го ра, Јо ван Ка стри от, Скен дер бе гов отац, 
и „Ар ба на шки пирг”]. – Bel gra de, Académe ser be des sci en ces et des arts, 
In sti tut des étu des bal ka ni qu es, 2006.
*P.o.: Bal ca ni ca, Bel gra de, 2006, 37, 81–87. 

49. Le „Dit d’Amo ur” et le de spo te Ste fan La za re vić. (Début du XVe siè cle). 
Poésie spi ri tu el le ou amo ur pla to ni que? [Слово љуб ве де спо та Сте фа на Ла
за ре ви ћа (по че так XV ве ка) – ду хов на по е зи ја или пла тон ска љу бав?]. – 
Gênes, 2008, pp. 285–296.
*P.o.: Cor ri spon den za d’amo ro si Sen si. L’omo e ro ti smo nel la Let te ra tu ra Me di
e va le (Ge no va, 27–28 Mag gio 2005), Ed zi o ni dell’Or so. Gênes, 2008, pp. 285–296.

50. Egli se – So ciété – Etat. L’égli se ort ho do xe ser be à la fin du XXe et au de but 
du XXIe siè cle. [Црква дру штве на за јед ни ца – др жа ва. Срп ска пра во слав
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на цр ква кра јем XX и по чет ком XXI века]. – Бал ка но ло шки ин сти тут 
СА НУ – Bel gra de, Académe ser be des sci en ces et des arts, In sti tut des étu des 
bal ka ni qu es, 2010, str. 232–266.
*P.o.: Bal ca ni ca, str. 232–266.

51. Од тр жи шне при вре де до др жав ног мо но по ла. Пле ме ни ти ме та ли 
Ср би је и Бо сне из ме ђу Ве не ци је и Осман лиј ског цар ства (15–16. век). 
[From a mar ket eco nomy to a go vern ment mo no poly. Pre ci o us me tals of Ser bia 
and Bo snia bet wen Ve ni ce and the Ot to man Em pi re (15th – 16th сentury)]. – 
Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2013.
*П.о.: Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 2013, 142/1, стр. 1–31.

*[Са др жај]: Тр го вин ске мре же пле ме ни тих ме та ла (Ср би ја – Ду бров
ник – Ве не ци ја). – Но вац – за ма јац раз ме не. – У скло пу др жав не при вре
де – осман лиј ско до ба. – Од раз ме не до др жав не ре гу ла ти ве. – Ци ти ра на 
ли те ра ту ра.

52. Мон те зу мин свет ски по ре дак. Кар ди ок то ми ја као ко ла те рал ни 
би знис у ху ма ни тар ном ра ту. – Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2013.
*П.о.: Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 2013, 143, стр. 367–373.
При каз књи ге: Pi er re Péan: Ko so vo – Une gu er re hu ma ni ta i re po ur un état 
ma fi e ux, Pa ris, 2013.
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II. СТУ ДИ ЈЕ. РАС ПРА ВЕ. ЧЛАН ЦИ.  
ПРИ КА ЗИ. ИН ТЕР ВЈУИ

1987.

53. Du brov nik et les Ot to mans. (1430–1472). 20 ac tes de Mu rad II et de Meh
med II en médioser be. (Tra duc tion française de vingt ac tes des sul tans Mu rad 
II et Meh med II, délivérs de 1430 à 1471, en vi e uxser be, par la chan cel le rie 
impéri a le ot to ma ne, en fa ve ur de Ra gu se. Étude hi sto ri que, phi lo lo gi que et 
com men ta i res, no tes ono ma sti qu es et to ponymi qu es). [Дубровник и Тур ска 
(1430–1472). 20 ака та Му ра та II и Мех ме да II на ста ро срп ском. (Пре вод на 
фран цу ски два де сет ака та Му ра та II и Мех ме да II из да тих из ме ђу 1430. до 
1472. на ста ро срп ском, од стра не цар ске осман лиј ске кан це ла ри је, у ко рист 
Ду бров ни ка, фи ло ло шке и исто риј ске сту ди је са ко мен та ри ма, оно ма стич
ким и то по ним ским бе ле шка ма)]. – Tur ci ca, Pa ris, 1987, XIX, рр. 119–173.

*[Садржај]: 1. Aperçu hi sto ri que. – 2. Les ac tes. – 3. Tra duc ti ons. – Doc. 
№ 1. – Doc. № 20. – Glos sa i re. – Si gles & abrévi a ti ons.
*Штам па но и као по се бан оти сак.

54. Жи ти је све то га Си ме о на Ми ро то чи во га од Ни ко на Је ру са лим ца. 
[L’ha gi o grap hie de Sa int Siméon Ne ma nja par Ni kon le Hiéro solymi ta in]. – 
Бо го сло вље, Бе о град, 31/1987, 1, 37–46.

*[Са др жај]: Ни кон Је ру са ли мац. Го рич ки збор ник. Жи ти је Све то га 
Си ме о на Ми ро то чи во га.
Штам па но и као по се бан оти сак.

55. Жи ти је Све то га Си ме о на Ми ро то чи во га од Ни ко на Је ру са лим ца. 
[L’ha gi o grap hie de Sa int Siméon Ne ma nja par Ni kon le Hiéro solymi ta in]. – [У]: 
Сту де ни ца у цр кве ном жи во ту и исто ри ји срп ског на ро да – Stu de ni ca dans 
la vie de l’Egli se et dans l’hi sto i re ser be, Бе о град, 1987, стр. 37–46.
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*[Са др жај]: Ни кон Је ру са ли мац. Го рич ки збор ник. Жи ти је Све то га 
Си ме о на Ми ро то чи во га.

56. No te biobi bli o grap hi que sur Di mi tri je Bog da no vić (1930–1986). [Биобиб
лиографска бе ле шка о Ди ми три ју Бог да но ви ћу (1930–1986)]. – Mes sa ger 
ort ho do xe. Les Ser bes – un pe u ple ort ho do xe [Православни Гла сник – Ср би, 
пра во слав ни народ], Pa ris, 1987, Numéro spécial, 106, pp. 53–54.

57. L’in scrip tion du de spo te Ste fan sur la stèle de Ko so vo 1403/4. [Натпис де
спо та Сте фа на на Ко сов ском сту бу 1403/4]. – Mes sa ger ort ho do xe. Les Ser bes 
– un pe u ple ort ho do xe [Православни Гла сник – Ср би, пра во слав ни народ]; 
Pa ris, Numéro spécial, II Ie tri me stre, 1987, 106, pp. 99–102. 

1988.

58. „Le Mont At hos et les Ro u ma ins” de Pe tre Na stu rel et les do cu ments prin
ci ers Va la qu es de Chi len dar. [„Све та го ра Атон ска и Ру му ни” Пе треа На
сту ре ла и хи лан дар ске вла дар ске вла шке повеље]. – Bal ca ni ca, Be o grad, 
1987/88, XVI I I –XIX, str. 393–402.
*Штам па но и као по се бан оти сак.

59. По ли тич ка иде о ло ги ја Ви зан тиј ског цар ства. [L’ide o lo gie po li ti que de l’Em
pi re byzan tin. Hélène Ar we i ler]. – По ли ти ка, Бе о град, 85/1988 (19. но вем бар).
*При каз књи ге L’ide o lo gie po li ti que de l’Em pi re byzan tin Елен Ар ве лер.

60. A l’oc ca sion de la pa ru tion des Con tes po pu la i res de Vuk Ka ra džić en 
français. Po int de vue sur la di men sion chréti en ne des Con tes po pu la i res ser bes. 
[Хришћански мо ти ви у срп ским на род ним при по вет ка ма Ву ка Караџића]. 
– Re vue des étu des sla ves, Pa ris, LX/1988, 4, pp. 871–876.
*Штам па но и као по се бан оти сак.

1989.

61. La lan gue li tur gi que de l’Egli se ort ho do xe ser be (XI I I e –XI Xe siè cle). [Ли
тургијски је зик Срп ске пра во слав не цркве]. – Bul le tin de la i son du Cen tre 
d’Études Bal ka ni qu es, Pa ris (INAL CO), 8, mai 1989, pp. 121–125.
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62. L’Egli se ort ho do xe dans l’hi sto i re de la Ser be (XI I I e –XI Xe siè cle). [Право
славна цр ква у срп ској исто ри ји XI I I –XIX век]. – [In]: Les na ti ons dans l’Egli se, 
Pa ris, Com mis sa ri at général de la lan gue française, 1989, pp. 28–37. 

63. Исто ри ја ви зан тиј ских иде ја. По во дом срп ског из да ња де ла Еле не Ар
ве лер – По ли тич ка иде о ло ги ја Ви зан тиј ског цар ства. [Hi sto i re de l’idéolo
gie byzan ti ne, à pro pos de l’édi tion you go sla ve du li vre L’idéolo gie po li ti que de 
l’Em pi re byzan tin d’Hélène Ahr we i ler]. – Књи жев не но ви не, Бе о град, 1989, 
183 (1. ок то бар).
*Из ла га ње за окру глим сто лом 12. де цем бра 1988. го ди не на Ко лар че вом 
на род ном уни вер зи те ту у Бе о гра ду. Уче сни ци проф. др Бо жи дар Фер јан
чић, проф. др Ата на си је Јев тић, проф. др Љу бо мир Мак си мо вић.

64. Ви де ла у та ми. [Les éin ce les de l’om bre]. – Хи лан дар, Све та Го ра Атон ска, 
Mont At hos, 1989, 28, ав густ, 18–19.

65. A pro pos du pre mi er numéro de la re vue „Bal kan” [Поводом пр вог бро ја 
ча со пи са Балкан]. – Bal ca ni ca, Бе о град, 1989, XX
*При каз.

66. По во дом књи ге Ру ски кон зул Ву ка Дра шко ви ћа. [A pro pos du li vre Vuk 
Draš ko vić Le con sul rus se]. – Епар хијс ки Об сер вер, Chi ca go – Il li no is, 1989 
(15. мај) 
*При каз.

1990.

67. На ста нак ко сов ске иде је у пр вим пост ко сов ским књи жев ноха ги о
граф ским спи си ма [Les pre mi ers tex tes sur le martyre du prin ce La zar]. – [У]: 
Ко сов ска тра ди ци ја. Исто риј ска и умет нич ка ди мен зи ја. Со по ћан ска 
ви ђе ња, Но ви Па зар, 1990, 9, 38–42.

68. Ге не за ко сов ске иде је у пр вим пост ко сов ским књи жев ноисто риј ским 
спи си ма. – [У]: Ко сов ска тра ди ци ја. Исто риј ска и умет нич ка ди мен зи ја. 
Со по ћан ска ви ђе ња, Но ви Па зар, 1990, 9, 43–51.

69. Le Dic ti on na i re Kha zar, une pa ra bo le hi sto ri que et littéra i re. [Хазарски 
реч ник, исто риј ска и ли те рар на парабола]. – Bal kan, Bor de a ux, 5, Jan vi er 
– Mars, 1990, pp. 65–74. 
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*[Садржај]: Au car re fo ur de tro is cul tu res [На раз ме ђу три културе]. 
– La me il le u re part aux mi no ri ta i res [Предности мањина]. – Ko so vo: Ti to 
sac ri fie les Ser bes [Косово: Ти то жр тву је Србе]. – Co nju rer le sort [Немирење 
са суд бином].

70. Po ur qoi le na ti o na li sme al ba na is atil si bon ne pres se? [Због че га ал бан ски 
на ци о на ли зам има та ко до бру про ђу?]. – Bal kan, Bor de a ux, 1990, 7, Jul li et  
–Sep tem bre, pp. 39–42.

71. Pat ho lo gie du na ti o na li sme. [Патологија национализма]. – Bal kan, Bor
de a ux, 1990, 7, Jul li et –Sep tem bre, pp. 49–54.

*[Садржај]: Il y a pi re que les pro fa na ti ons de tom bes [Има и го рих не
де ла од скр на вље ња гробова]. – Des analyses sim pli stes et ten den ci e u ses [По
једноста вљене и тен ден ци о зне анализе]. – At ti tu de am bi gue de la Slovénie 
[Амбива лентно др жа ње Словеније]. – De moc ra tie ou déma go gie? [Демокра
тија или демагогија]

72. Ser bes – Cro a tes: La fédéra tion éclatée. [Срби – Хр ва ти: рас пук ну та феде
ра ција]. – Bal kan, Bor de a ux, Oc to bre–Décem bre, 1990, 8, pp. 37–43.
*Да то ва но: Bel gra de, sep tem bre 1990.

73. По во дом Ви дов да на. На ста нак ко сов ске иде је. [A pro pos de Vi dov dan: 
la génése de l’idéolo gie ko so ven ne]. – Хи лан дар, Све та Го ра Атон ска, Mont 
At hos, 1990, 31, 16–19.

74. Лич но сти о ко ји ма се го во ри. ЖанМа ри До ме нак. Глас са ве сти и разу
 ме ва ња. [Les per son na i lités à léor dre du jo ur: Jean Ma rie Do me nach]. – По ли 
ти ка, Бе о град, 87/1990 (22. де цем бар), 13. 

1991.

75. Ге не за ко сов ске иде је у пр вим пост ко сов ским ха ги о граф скоисто рио
 граф ским спи си ма. Оглед из исто ри је срп ског сред њег ве ка. [Die Ge ne se 
der Ko so voIdee in den er sten postkosovоer ha gi o grap hischhi sto rischen 
Schrif ften. Ver such aus der Ide en geschic hte des Ser bischen Mit te lal ters]. – [У]: 
Ко сов ска бит ка 1389. го ди не и ње не по сле ди це. Die Schlacht auf dem Am sel
feld 1389 und ihre Fol gen, Be o grad – Düsel dorf]. Ди сел дорф – Бе о град, 1991, 
стр. 15–28, 215–230.
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*Штам па но на по ре до на срп ском и на не мач ком је зи ку.
Штам па но и као по се бан оти сак.

76. Yugo sla vie: Les Ser bes acer bes. [Југославија: огор че ни Срби]. – Bal kan, 
Bor de a ux, 1991, 12, Au tom neHi ver, pp. 119–126.

*[Садржај]: Le con ten ti e ux hi a to ri que [Историјски спор]. – Af fa i blir la 
Ser bie [Ослабити Србију]. – La Kra ji na sans fron tiè res [Крајина без граница]. 
– La na tu re du régi me Tu đman [Природа Туђ ма но вог режима].

77. Die Ge ne se Ko so voIdee in den post ko so vo er ha gi o grap hischen Schrif ften. 
Ver such aus der ide en ge sischte des ser bi scen Mit tal ters. [Генеза ко сов ске иде је 
у пр вим пост ко сов ским ха ги о граф скоисто ри о граф ским спи си ма. Оглед 
из исто ри је срп ског сред њег века]. – [In]: Die Schlacht auf dem Am sel feld 1389 
und ihre Fol gen. In ter na ti o na les Sympo si um, Him melsthür, 1989. Bel grad – 
Düsel dorf, 1991, S. 215–220.
*Штам па но и као по се бан оти сак. 
Da to va no: Pa ris, No vem ber 1989.

78. Stеfan Ne ma nja – Sa int Siméon et l’idéolo gie de l’Etat dans les ha giobi gra
p hi es dyna sti qu es du moyen àge Ser be. Une Vi ta dyna sti que vi e uxser be inédi te 
– Vie de Sa int Si meon – Ste fan Ne ma nja – par Ni kon le Hiéro solymi ans. Étude 
hi sto ri que et phi lo lo gi que, par Boš ko I. Bo jo vić. (Résu me de la thèse de doc to rat). 
[Стефан Не ма ња – Све ти Си ме он и др жав на иде о ло ги ја у ди на стич ким 
ха ги о гра фи ја ма срп ског сред њег ве ка. – Нео бја вље но ди на стич ко ста ро
срп ско жи ти је Жи вот Cветог Си ме о на – Сте фа на Не ма ње од Ни ко на Је  ру
 са лим ца. Исто риј ска и фи ло ло шка сту ди ја, Бо шко И. Бо јо вић. (Ре зи ме док
 тор ске ди сер та ци је)]. – Re vue de étu des sla ves, Pa ris, 63/1991, 4, pp. 837–843. 

1992.

79. La You go sla vie en tre dex con cepts in com pa ti bi les 1918–1981. – [In]: D. Ne
delj ko vić (dir.), Le pe u ple ser be en You go sla vie dans les Bal kans et en Eu ro pe. 
(Re cu eil de tra va ux). [Југославија из ме ђу два не спо ји ва кон цеп та (1918–1981)]. 
– Bel gra de – Nancy, 1992, pp. 52–81.

80. Du brov nik (Ra gu se) et les Ot to mans II. On ze ac tes de Meh med II en vi e ux
ser be, 1473–1476. (Tra duc tion française de on ze ac tes du sul tan Meh med II, 
déli vers de 1473–1476, en vi e uxser be, par la chan cel le rie impéri a le ot to ma ne, 
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en fa ve ur de Ra gu se. Étude hi sto ri que, phi lo lo gi que et com men ta i res, no tes 
ono ma sti qu es et to ponymi qu es). [Дубровник (Ра гу за) и Тур ска II. Пре вод на 
фран цу ски је да на ест ака та сул та на Му ра та II на ста ро срп ском 1473–1476]. 
– Tur ci ca, Pa ris, 1992, XXIV, pp. 153–182.

*[Садржај]: Aperçu hi sto ri que [Историјски преглед]. – L’ex ten si on de 
l’ad mi ni stra tion ot to ma ne dans l’ar riè repa ys de Du brov nik [Ширење осман
лиј ске упра ве на Ду бро вач ко залеђе]. – Les pri vilè ges (ca pi tu la ti ons) de Ra gu se 
dans l’em pi re ot to man [Привилегије (по вла сти це) Ду бро вач ке у Осман лиј
ском царству]. – Les ac tes [Документа]. – Tra duc ti ons [Превод]. Doc. № 1 
– Doc. № 11. – Glos sa i re [Речник тех нич ких термина]. – Si gle & abrévi a ti ons 
[Акроними и скраћенице]. – Résumé [Резме]. – Sum mary
Штам па но и као по се бан оти сак.
Ре зи ме на фран цу ском и ен гле ском је зи ку.

81. Hi sto ri o grap hie dyna sti qe et idéolo gie po li ti que en Ser bie au Bas Moyen 
Âge. Es sai de synthèse de l’idéolo gie de l’Etat me diéva l ser be. In tro duc tion à 
l’étu de de l’Etat médiéval ser be. [Династичка исто ри о гра фи ја и по ли тич ка 
иде о ло ги ја у Ср би ји по зног сред њег ве ка. Увод у сту ди ју иде о ло ги је сред
њо ве ков не срп ске државе]. – SüdostFor schun gen, München, 1992, Band 51, 
S. 29–49.

*[Садржај]: Le cul te fon da te ur de l’idéolo gie dyna sti que (fin XI I e –fin 
XI I Ie siè cle) [Оснивачки култ ди на стич ке иде о ло ги је (крај XII – крај XI II 
ве ка)]. – L’apogée de l’idéolo gie néma ni de et l’élar gis se ment du cul te dyna sti que 
(fin XI I Ie et de but XI Ve siè cle) [Врхунац не ма њић ке иде о ло ги је и ши ре ње 
ди на  стич ког кул та (крај XI II – по че так XIV ве ка)]. – De la mo nar chie mysti que 
à l’em pi re con sti tu ti on nel (mi li eu du XI Ve siè cle) [Од ми стич ке мо нар хи је до 
устав ног цар ства (сре ди на XIV ве ка)]. – La cri se po li ti que et le re no ve au de 
l’idéolo gie dyna sti que (fin du XI Ve siè cle) [Политичка кри за и об но ва ди на
стич ке иде о ло ги је (крај XIV ве ка)]. – Le De spo tat – con ti nu ité de la tra di tion 
néma ni de et différen ci a tion des po u vo irs et des gen res lit te ra i res dans les sor ces 
dyna sti qu es (fin XI Ve –mi li eu XVe siè cle) [Деспотовина – на ста вак не ма њић ке 
тра ди ци је и ди фе рен ци ја ци ја вла сти и књи жев них жан ро ва у ди на стич ким 
из во ри ма (крај XIV – сре ди на XV ве ка)]. – Mi li eu XVe –de but XVIe siè cle 
[Средина XV – по че так XVI века].
Штам па но и као по себ ни оти сак.

82. Bo snieHerzégo vi ne: po ur une so lu tion équ i ta ble, po ur un arrêt immédi at 
des ho sti i lités [За пра вед ну со лу ци ју, за нај бр жи пре кид непријатељстава]. 
– Héro do te 67. Re vue de géograp hie et de géopo li ti que – La qu e sti on Ser be 
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[Херодот 67. Ча со пис за ге о гра фи ју и ге о по ли ти ку – Срп ско питање], Pa ris, 
1992, 4e tri me stre, jan vi er, pp. 148–150.
*Da to va no: Pa ris, oc to bre 1992.

83. De ux re présentаtions géopo li ti qu es. [Две ге о по ли тич ке представе]. – 
Héro do te 67. Re vue de géograp hie et de géopo li ti que– La qu e sti on Ser be [Херодот 
67. Ча со пис за ге о гра фи ју и ге о по ли ти ку – Срп ско питање], Pa ris, 1992, 4e 

tri me stre, jan vi er, pp. 81–83.

1993.

84. Stеfan Ne ma nja – Sa int Siméon et l’idéolo gie de l’Etat dans les ha giobi gra
p hi es dyna sti qu es du moyen àge Ser be. Une Vi ta dyna sti que vi e uxser be inédi te 
– Vie de Sa int Si meon – Ste fan Ne ma nja – par Ni kon le Hiéro solymi ans. Étude 
hi sto ri que et phi lo lo gi que, par Boš ko I. Bo jo vić. (Résu me de la thèse de doc to rat 
– no u ve au régi me, so u te nue par Boš ko I. Bo jo vić, le 17 mai 1990, à l’Uni ver sité 
Pa ris I PanthéonSor bon ne). [Стефан Не ма ња – Све ти Си ме он и др жав на иде
 о ло ги ја у ди на стич ким ха ги о гра фи ја ма срп ског сред њег ве ка. – Нео бја 
вље но ста ро срп ско ди на стич ко жи ти је – Жи вот Cветог Си ме о на – Сте фа
на Не ма ње – од Ни ко на Је ру са лим ца. Исто риј ска и фи ло ло шка сту ди ја, 
Бо шко И. Бо јо вић. (Ре зи ме док тор ске те зе)]. – Bul le tin de la i son du Cen tre 
d’Études Bal ka ni qu es, Pa ris (INAL CO), 11, De cem bre, 1993, pp. 175–185.

85. Ми ров ни спо ра зум скло пљен из ме ђу Влат ка и Мех ме да II. [Le tra ité de 
pa ix con clu en tre Vlat ko et Meh med II]. – Bal ca ni ca, Be o grad, 1993, XXIV, str. 
75–86.
*У са рад њи с Irè ne Bel di ce a nuSte in he rr. 

86. Le dra me you go sla ve: une épre u ve man quée de l’Eu ro pe. [Југословенска 
дра ма: не у спе шно ис ку ше ње Европе]. – Con flu en ces Médi ter ranée 6, Pa ris, 
Ed. „L’Har mat tan”, 1993, pp. 119–130. 

87. La cri se you go sla ve: réalités et per spec ti ves. [Југословенска кри за: ре ал ност 
и перспект ива]. – Di a lo gue, Pa ris, 1993, 5/2, pp. 16–19.

88. Ste fan Ne ma nja et l’idéolo gie de l’Etat dans les ha giobi o grap hi es dyna sti qu es 
du Moyen Âge serbe [Стефан Не ма ња и др жав на иде о ло ги ја у ди на стич ким 
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ха ги о би о гра фи ја ма срп ског сред њег века]. – Bul le tin de li a sion du Cen tre 
d’Étude Bal ka ni qu es, Pa ris (INAL CO), 1993, 11, pp. 175–185.

1994.

89. Ау тох то на књи жев ност (жи тиј ног и ле то пи сног жан ра) Ју го и сточ не 
Евро пе у сред њем ве ку на сло вен ском је зи ку. [Littéra tu re au toc hto ne an ci
en ne des pays du SudEst eu ropéen  en lan gue sla ve]. – Срп ски књи жев ни гла
сник, тре ћа се ри ја, Бе о град, 3/1994, 4/11–12, 113–118.

90. L’idéolo gie de l’Etat ser be du XI I Ie au XVe siè cle. [Идеологија срп ске др жа
ве од XI IIог  до XVог века]. – [In]: Sep tiè me Con gres In ter na ti o nal d’étu de 
du SudEst eu ropéen  (Thes sa lo ni que, 29 août – 4. sep tem bre 1994). Ra ports. 
As so ci a tion In ter na ti o nal d’étu des du SudEst eu ropéen . Co mi te na ti o nal Grec 
des étu des du SudEst eu ropéen , Athènes, 1994, pp. 249–271.

*[Садржај]: 1. Le royauté et l’Egli se et le urs sa ints fon da te urs (XI I Ie siè cle) 
[Кра љевство и Цр ква и њи хо ви све ти оснивачи]. – 2. La foi et la Loi: le de but 
de dis so ci a tion des de ux po u vo irs (pre miè re mo i tie du XI Ve s.) [Вера и За кон: 
по че так ра сло ја ва ња две вла сти (пр ва по ло ви на XV ве ка)]. – 3. Déro u te de 
cer ti tu des et re no u ve au du con sen sus (de u xi ème mo i tié du XI Ve s.) [Слабљење 
уве ре ња и об но ва кон сен зу са (дру га по ло ви на XIV ве ка)]. – 4. Plu ra lité de 
vu es – se cul sa ri sa tion et con ti nu ité de l’idée dyna sti que (pre miè re mo i tié du 
XVe s.) [Разногласје по гле да – се ку ла ри за ци ја и кон ти ну и тет ди на стич ких 
иде ја (пр ва по ло ви на XV ве ка)]. – 5. Fin du po u vo ir sécu li er et résur gen ce de 
la sa in teté dyna sti que (de u xi ème mo i tié du XVe s.) [Нестанак све тов не вла сти 
и об но ва ди на стич ке све то сти (дру га по ло ви на XV ве ка)]. 
Штам па но и као по се бан оти сак.

91. La dis so ci a tion de la You go sla vie. [Распад Југославије]. – Uto pie Cri ti que, 
Pa ris, 1994, 3, pp. 37–59.
*Ko a u to ri: M. Le qu en ne, G. Mar qu is, Cat he ri e ne Sa mary et Cla u de We ill.

92. L’ha giobi o grap hie dyna sti que et l’idéolo gie de l’Etat ser be au MoyenAge. 
(XI I I e–X Ve siè cles). [Династичка ха ги о гра фи ја и иде о ло ги ја срп ске др жа ве 
у сред њем ве ку (XI I I–XV век)]. – [In]: Cyril lo met ho di a num, Thes sa lo ni que, 
1993–1994, XVI I–X VI II, pp. 73–92.
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*[Садржај]: Les tex tes nar ra tifs du cul te fon da te ur de l’idéolo gie dyna
sti que (fin XI I e –fin XI I Ie siè cles) [Наративни тек сто ви осни вач ког кул та 
ди на стич ке иде о ло ги је (крај XII – крај XI II ве ка)]. – La „Lignée de sa in te 
ex trac ti on” et l’élar gis se ment du cul te dyna sti que (fin XI I I e–déuxi e me mo i tié 
du XI Ve siè cle) [Светородна ло за и про ши ре ње ди на стич ког кул та (крај XI II 
– дру га по ло ви на XIV ве ка)]. – Cri se et re no u ve au de l’idéolo gie dyna sti que 
(fin du XI Ve siè cle) [Криза и об но ва ди на стич ке иде о ло ги је (крај XIV ве ка)]. 
– Con ti nu ité de la tra di tion néma ni de et différen ci a tion des gen res littéra i res 
dans les tex tes nar ra tifs dyna sti qu es (XVe siè cle) [Доследност не ма њић кој тра
 ди ци ји ди фе рен ци ја ци ја књи жев них жан ро ва у ди на стич ким на ра тив ним 
тек сто ви ма (XV век)]. 
Штам па но и као по се бан оти сак.
Да то ва но: Па риз, 1992.

1995.

93. Мо нар хи стич ка иде о ло ги ја у сред њо ве ков ној Ср би ји. Пре ве ла Гор да на 
Пе тро вић. [L’idéolo gie mo nar chi que dans la Ser bie du MoyenAge]. – Еко но
ми ка, Бе о град, 31/1995, 11–12, 60–62. 

1996.

94. Ср би на рас кр шћу две Евро пе. [Les Ser bes l’in ter sec tion des de ux Eu ro pes]. 
Ви до слов – Са бор ник Епар хи је за хум скохер це го вач ке и при мор ске, Тре
би ње, 1996, 8, 46–54.

95. La littéra tu re au toc hto ne sudsla ve au MoyenAge. Tran smis sion de la mémoire 
col lec ti ve et for ma tion de la pensée hi sto ri que. Hi sto i re des tex tes et tex tes de 
l’hi sto i re. [Аутох тона ли те ра ту ра Ју жних Сло ве на у сред њем ве ку. Пре нос 
ко лек тив ног се ћа ња и на ста нак исто риј ског ми шље ња. Исто ри јат тек сто ва 
и исто риј ски тек стови]. – [In]: Con fe ren ce of He ads of Bal kan Stu di es In sti tu tes 
and Pro jects and Bal kan ex perts of So ut he ast Eu ro pe, Bel gra de, May 8–11–1996, 
S. 12–15. 

96. La littéra tu re au toc hto ne sudsla ve au MoyenAge. Tran smis sion de la 
mémo i re col lec ti ve et for ma tion de la pensée hi sto ri que. Hi sto i re des tex tes et 
tex tes de l’hi sto i re. [Аутох тона ли те ра ту ра Ју жних Сло ве на у сред њем ве ку. 
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Пре нос ко лек тив ног се ћа ња и на ста нак исто риј ског ми шље ња. Исто ри јат 
тек сто ва и исто риј ски тек стови]. – Bal ca ni ca, Be o grad, 1996, XXVII, 407–409.

97. Син дром тро у гла на раз ме ђу све то ва (Ср би на прав ци ма европ ских 
по де ла). [The Sin drom of Tri an gle at the Bo un dary the Worlds]. [У]: Евро па 
и Ср би. Les Ser bes et l’Eu ro pe. Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Ме ђу на род ни 
на уч ни скуп 13–15. де цем бра 1995 (1996), 413–429.

98. L’idéolo gie de l’Etat ser be du XI I Ie à XVe siè cle. [Идеологија срп ске др жа ве 
од XI II до XV века]. Études Bal ka ni qu es. Pa ris, Ca hi ers Pi er re Be lon, 1996, 3, 
pp. 59–81.

99. Дру штве на ес ха то ло ги ја сред њо ве ков не уто пи је. Оглед о хе то ро док сним 
иде о ло ги ја ма сред њег ве ка. Пре ве ла с фран цу ског Ол га Ко шу тић. [Con
sidéra ti ons sur les idéolo gi es héte ro do xes du Moyen Âge serbe]. Све ти кнез 
Ла зар, При зрен, 4/1996, 2–3 (14 и 15), 119–133.

100. Du brov nik (Ra gu se) et les Ot to mans III. 19 ac tes de Meh med II en vi e ux
ser be (1476–1481). Tra duc tion française de dixne uf ac tes du sul tan Meh med 
II, déli vers de 1476 à 1481, en vi e uxser be, par la chan cel le rie impéri a le ot to
ma ne, en fa ve ur de Ra gu se. Étude hi sto ri que, phi lo lo gi que et com men ta i res, 
no tes ono ma sti qu es et to ponymi qu es. [Дубровник и Тур ска (1476–1481). Де 
вет на ест ака та Мех ме да II на ста ро срп ском, од стра не осман лиј ске цар ске 
кан це ла ри је, у ко рист Ду бров ни ку. Исто риј ска и фи ло ло шка сту ди ја са 
ко мен та ри ма, оно ма стич ким и то по ним ским белеш кама]. Tur ci ca, Pa ris, 
Le u ven Pe e ters, 1996, 28, pp. 171–197.

*[Садржај]: La con què te ot to ma ne de l’Herzégi o vi ne [Османлијско осва
ја ње Херцеговине]. Du brov nik et la Por te [Дубровник и Порта]. – Les ac tes 
[До ку менти]: Doc. № 1 – Doc. № 19. – Abréva ti ons [Скраћенице]. – Résumé 
[Резиме]. – Sum mary.
Штам па но и као по се бан оти сак.

101. L’escha to lo gie so ci a le de l’uto pie médiéva le. Es sai sur les idéolo gi es hétéro
do xes du Moyen Âge sudsla ve. [Социјална ес ха то ло ги ја сред њове ков не 
уто пи је. Есеј о хе те ро док сним иде о ло ги ја ма ју жносло вен ског сред њег 
века]. Ze itschrift für Bal ka no lo gie, Wi es ba den, 32/1996, 2, 117–130.
*Штам па но и као по се бан оти сак.
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1997.

102. Про шлост и те ри то ри ја. Ко со во и Ме то хи ја до Ве ли ке се о бе. [Le passé 
des ter ri to i res. Ko so voMe to hi ja du MoуenAge aux gran des mi gra ti ons]. Све ти 
кнез Ла зар, При зрен, 5/1997, 17, 123–152.

103. Вре ме уо зби ље ња и од го вор но сти. [Re pren dre con sci en ce]. Све ти го ра, 
Це ти ње, 1997, 65–66, 38–40.

104. На прав ци ма европ ских по де ла. [Sur la vo ie des frac tu res eu ropéen nes]. 
Хи лан дар, Све та Го ра Атон ска, Mont At hos, 1997, 48–49, 22–25.

105. Les Bal kans en tre con ver gen ces et dis pa rités (XI Xe–X Xe siè cle). La Qu e
sti on d’Ori ent: les Bal ka ni qu es en tre ingéren ces et le ur re spon sa bi lité pro pre. 
[Балкан из ме ђу кон вер ген ци ја и дис па ри те та (XIX–ХХ век). Ис точ но пи та ње: 
Бал кан ци из ме ђу ин ге рен ци ја и соп стве не одговорности]. – [In]: Struc tu res 
fédéra les et co opéra tion in ter régi o na le dans l’espa ce bal ka ni que. Rap ports et 
do cu ments, ac tes du Sympo si um In ter na ti o nal [Федералне струк ту ре и ме ђу
ре ги о нал на са рад ња на бал кан ском простору], Gex, 12–14 sep tem bre 1996, 
so us le pa tro na ge du Se créta i re Général du Con seil de l’Eu ro pe, Da niel Tarschys, 
du Prési dent de l’Or ga ni sa tion po ur la sécu rité et la co opéra tion en Eu ro pe, 
Fla vio Cot ti et so us les au spi ces du Cen tre de po li ti que de sécu rité [под по кро
ви тељ ством ге не рал ног се кре та ра Са ве та Евро пе, Да ни е ла Тер хи са, пред
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сед ни ка Ор га ни за ци је за без бед ност и са рад њу Евро пе, Фла виа Ко тиа и 
Цен тра за по ли тич ку без бедност], Genêve, 1997, pp. 63–75.

*[Садржај]: La révo lu tion ser be et les débuts de la libéra tion des pays bal
ka ni u es (pre miè re mo i tié du XIX ème si ec le) [Српска ре во лу ци ја и по че так еман
ци па ци је бал кан ских зе ма ља (пр ва по ло ви на XIX ве ка)]. – Le déno u ne ment 
de la qu e sti on d’Ori ent (1861–1913) [Расплет Ис точ ног пи та ња (1861–1913)]. 
– La You go sla vie sur les mar ches des ri va lités de la Gu er re fro i de [Југославија на 
раз ме ђу хлад но ра тов ских ривалит ета]. – Le syndro me bal ka ni que – con stat 
et per spec ti ves [Балкански син дром – би ланс и перспект иве]. 

106. Tran smis sion du pa tro mo i ne byzan tin et médi a te urs d’iden tités au toc hto nes. 
[Пренос ви зан тиј ске ба шти не и ме ди ја то ри ау тох то ног иден ти те та. – Пред
говор]. – In tro duc tion. – Études Bal ka ni qu es. Pa ris, Ca hi ers Pi er re Be lon, 1997, 
4, pp. 5–15.

107. La littéra tu re au toc hto ne des pays bal ka nosla ves au MoyenAge. L’hi sto i re 
des tex tes et tex tes de l’hi sto i re. (In tro duc tion). [Аутох тона књи жев ност у 
сред њо ве ков ним бал ка носло вен ским зе мља ма. Исто ри ја тек ста и текст 
исто ри је (Пред го вор)]. – Études Bal ka ni qu es. Pa ris, Ca hi ers Pi er re Be lon, 1997, 
4, pp. 17–18.

108. La littéra tu re au toc hto ne (ha gi o grap hi que et hi so ri o grap hi que) en Bul ga rie 
médiéva le). [Аутох тона књи жев ност (ха ги о граф ска и ико но граф ска) у 
сред њо ве ков ној Бугарској]. – Ét u des Bal ka ni qu es. Pa ris, Ca hi ers Pi er re Be lon, 
1997, 4, pp. 19–44.
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*У са рад њи са Бо ри са вом Ге ор ги е вим.
*[Садржај]: Début de l’ha gi o grap hie vi e uxsla ve (fin IXe –Xe siè cle) [Почеци 

ста ро сло вен ске ха ги о гра фи је (крај IX–X век)]. – Ha gi o grap hie anac horéti que, 
Vi es „po pu la i res” (XI e –XI Ve siè cle Tar no vo): l’âge d’or de l’ha gi o grap hie bul ga re 
(Vi es déta illées ) [Анахоретс ка ха ги о гра фи ја, на род на жи ти ја (XI –XIV век, 
Тр но во), злат но до ба бу гар ске хагиографије]. – Le pa tri ar che Euthyme, grand 
maître des let tres bul ga res [Патријарх Јеф ти ми је, ве ли ки ства ра лац бу гар ске 
књижевности]. – Tex tes hi sto ri o grap hi qu es [Хронографски тек стови].

109. La littéra tu re au toc hto ne (ha gi o grap hi que et hi so ri o grap hi que) des pays 
you go sla ves au MoyenAge. [Аутох тона књи жев ност (ха ги о граф ска и исто
ри о граф ска) у сред њо ве ков ним ју го сло вен ским земљама]. – Ét u des Bal ka
ni qu es. Pa ris, Ca hi ers Pi er re Be lon, 1997, 4, pp. 47–82.

*[Садржај]: An na les du prêtre de Di oclée [Хроника по па Дукљанина]. 
– Ha giobi o grap hi es de SiméonNe ma nja et de Sa va Ier [Хагиобиографија Си
ме о наНе ма ње и Са ве Првог]. – Ha giobi o grap hie dyna sti que de Da ni lo II et 
de ses con ti nu a te urs [Династичке ха ги о би о гра фи је Да ни ла II и ње го вих на
стављача]. – La Vie du sta res Isa i ja (Isaïe) [Житије стар ца Исаије]. – Le cycle 
du martyro lo ge du pri ce La zar [Мартиролошки  круг кнeза Лазара]. – La Vie 
de Sa int Ste fan De čan ski le Méga lo martyr par Grégo i re Cam blak [Житије 
Све тог ве ли ко му че ни ка Сте фа на Де чан ског од Гри го ри ја Цамблака]. – La 
Vie du pa tri ar che Je frem [Житије па три јар ха Јефрема]. – Bi o grap hie du de spo
te Ste fan La za re vić par Con stan tin de Ko ste nec [Биографија де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа од Кон стан ти на Костанечког]. – Vi es br èves et of fi ces des sa ints 
de spo tes Bran ko vić [Крат ка жи ти ја и слу жбе све тих де спо та Бранковића]. 
– Les géne a lo gi es royales et les An na les du royau me de Ser bie [Генеалогије 
вла да ра и ле то пи си срп ског сред њег века]. – La littéra tu re cro a te en lan gue 
sla ve [Хрват ска књи жев ност на сло вен ском језику]. – Ve sti ges de la littéra
tu re médiéva le en Bo snie [Трагови сред њо ве ков не књи жев но сти у Босни]. 
– Tran smis sion de la mémo i re col lec ti ve et for ma tion de la pensée hi sto ri que 
[Трансмисија ко лек тив ног се ћа ња и на ста нак исто риј ске свести].

110. Le passé des ter ri to i res: Ko so vo – Me to hi ja (XI e–X VI Ie siè cle). [Косово и Ме
то хи ја од XI до XVII века]. – Bal kan Stu di es, Thes sa lo ni ki, 1997, № 38/1, 31–61.

*[Садржај]: Le passé médiéval [Средњовековна прошло ст]. – Les fon
da ti ons pi e u ses – égli ses et mo nastères [Задужбине, цр кве и манастири]. – Les 
pre mi èrs si ec les de l’ad mi ni stra tion ot to ma ne [Први ве ко ви осман лиј ске 
власти]. – Le XVI Ie siè cle (anar chie, isla mi sa tion, exo des) [XVII век (анар хи ја, 
исла ми за ци ја, ве ли ке се о бе)].
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1998.

111. Ели та и са вест. [E li tes of cri se de con sci en ces]. – Хи лан дар, Све та Го ра 
Атон ска, Mont At hos, 1998, 52–53, 36–39.

111a. Лич не гре шке и ге о по ли тич ке кри ви це. Др Бо шко Бо јо вић, про фе сор 
бал ка ни сти ке на Сор бо ни. – [У]: Де јан Ми ли чић: О љу ди ма, Под го ри ца, 
Гра фо Цр на Го ра, 2012, стр. 102–105.
*Раз го вор во дио Де јан Ми ли чић у Зми ни ци 14. 10. 1998.

112. Ври је ме уо зби ље ња и од го вор но сти. Јаг ње Бо жи је и Зви јер из без да на. 
Фи ло со фи ја ра та. Це ти ње, 1996. [Sur „L’ag ne au de Di eu et la bête abyssa le”]. 
– Књи жев на реч, Бе о град, 27/1998, 500, ја ну ар, 94–95.
*При каз.

113. Le to pi si (An na les br èves des so u ve ra ins ser bes), bi bli o grap hie. [Летописи 
– (крат ки) срп ских владара]. – [In]: Re per to ri um Fo n ti um. Hi sto riae Me dii 
Ae vi, vol. VII(L), Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me dio Evo, Univ. Sa pi en za, 
Ro me, 1998, pp. 133–134.

114. Au début de l’hi sto ri o grap hie sudsla ve (XVI I e–X VI I Ie siè cle). [На по чет
ку ју жно сло вен ске исто ри о гра фи је (XVI I–X VI II век)]. – [In]: Ac tes de la 
Con fe ren ce „Le SudEst eu ropéen , car re fo ur de ci vi li sa ti ons” (Siè ge de l’UNE SCO, 
Pa ris, 9 et 10 févri er 1998), Bu ca rest, UNE SCO et du Bul le tin AI E SE, 1998–1999, 
28, pp. 164–170.
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1999.

115. Не што но во о Све тој Пет ки. [Du no u ve au sur la Ste Parascève]. – По ли
ти ка, Бе о град, 96/1999 (30. ок то бар).

116. Ni kon le Hiéro solymi tain, bi bli o grap hie. [Никон Је ру са ли мац, библио
графија]. – [In]: Re per to ri um Fo n ti um. Hi sto riae Me dii Ae vi, vol. VII(L), Is ti tu to 
Sto ri co Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, Vol. VI II (M–N), 1999, pp. 144–145.

117. No mo ka non (Krm či ja, Za ko no pra vi lo), bi bli o grap hie. [Номоканон (Крм чи
ја, За ко но пра ви ло), библиографија]. – [In]: Re per to ri um Fo n ti um. Hi sto riae 
Me dii Ae vi, vol. VII (L), Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, Vol. 
VI II (M–N), 1999, pp. 159–160.

2000.

118. Vers une typo lo gie du héros dans la poésie épi que sla ve du SudEst eu ro
péen . [Типологија ју на штва у еп ској по е зи ји сло вен ске ју гоис точ не Европе]. 
– Études Bal ka ni qu es, Ca hiérs  Pi er re Be leon, Pa ris, 2000, 7, pp. 69–87.

119. La ba ta il le de Ko so vo dans l’hi sto ri o grap hie ser be et du SudEst eu ropéen  
sla ve. [Косовска бит ка у срп ској и ју го сло вен ској историографији]. – [In]: 
Ko so vo six siè cles de mémo i res cro isées. Les An na les de l’Au tre Islam, № 7, Pаris, 
Pu bli ca tion de L’ERISMM, Equ i pe de rec her che in ter di si pli na i re sur les so ciétés 
médi ter ra niéen nes mu sli ma nes, In sti tut Na ti o nal des Lan gu es et Ci vi li sa ti ons 
Ori en ta les, 2000, pp. 27–36.
*Штам па но и као по се бан оти сак. 

120. Ди ја спо ра и про све та. [La di a spo ra et l’édu ca ti on]. – [У]: Ди ја спо ра и 
ма тич на зе мља. Бе о град, На род на би бли о те ка Ср би је, 2000, 331–337.

2001.

121. Les débuts de la pres se sudsla ve (fin XVI I I e–ХIХе siè cle). [Почеци ју жно
сло вен ске штам пе ХVIII–ХIХ век]. – Études Bal ka ni qu es, Ca hiérs  Pi er re 
Be leon, Pa ris, 2001, 8, pp. 65–78 + 2 tab.
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122. У па мет се, бра ћо Цр но гор ци, или упо тре ба пра ва на са мо о пре де ље
ње. [U sa ge du dro it à l’au todéter mi na ti on]. – Хри шћан ска ми сао – Све ча ник, 
Бе о гра д–Ва ље во, 9/2001, 1–4, 21.

123. Une mo nar chie ha gi o grap hi que, la Ser bie médiéva le (XI I e–X Ve siè cles). 
[Србија сред њег ве ка, ха ги о граф ска мо нар хи ја ХII–ХV век]. – [In]: L’em
pe re ur ha gi o grap he. Cul te des sa ints et mo nar chie byyan ti ne et postbyyan ti ne. 
Ha gi o grap hie, ico no grap hie, li tur gie et mo nar chie byzan ti ne ou postbyzan ti ne 
[Император ха ги о граф. Култ све тих, ви зан тиј ска и пост ви зан тиј ска мо
нархија], so us la di rec tion de Ber nard Flu sin et Pe tre Gu ran, Bu ca rest, 2001, 
pp. 61–72.
*Штам па но и као по се бан оти сак.

124. Les ac tes sla ves du Mont At hos et les Ar chi ves du Chi lan dar. [Словенска акта 
Све те Го ре и Хи лан дар ски архив]. – [In]: Σεμιναριο Εργ ασιας. Μεϑοδολογια 
εκ δοσης, καταστ αση και προ οπτικες  της επευνας τον Μεταβψζαντινον αρχειων. 
[Методологија из да ва ња, ста ње и пер спек ти ве ис тра жи ва ња пост ви зан
тиј ских архива]. Ве не ци ја, 2001, pp. 129–140.

*[Sadržaj]: Les Ar chi ves de Chi lan dar. – Les ac tes sla ves dans les Ar chi ves 
du Mont At hos.
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2002.

125. Кон фе рен ци ја ме ђу на род ног ко ми те та за Ју го и сточ ну Евро пу. Исто
ри ја Ју го и сточ не Евро пе. [A I E SEE et la gran de hi sto i re du SudEst eu ropéen ]. 
– Ге о по ли ти ка, Бе о град, 6/2002, 3, 5.

126. L’E gli se ort ho do xe dans l’hi sto i re de la Ser bie. [Православна цр ква у 
срп ској историји]. – [In]: Fe tran sme sa e san ta tra dic tion, Le co u tre, 2001–2002, 
111–117, pp. 10–11, 13.

127. Aleklsan dar Fo tić: Sve ta Go ra i Hlan dar u Osman skom car stvu (XV–XVII 
vek). [Le MontAt hos et Chi lan dar à l’épo que ot to ma ne (XVe–X VI Ie siè cles)]. 
Bel gra de, 2000, 498 pp. – Tur ci ca, 2002, 34, pp. 290–292.
*При каз.

128. La récep tion de l’œuvre de Rhi gas Véle stin lis chez les Sla ves du Sud. Récep
tion des idées révo lu ti on na i res et ge sta tion des pro jets de libéra tion na ti o na le. 
[Рецепција де ла Ри ге Ве ле стин ли са код Ју жних Сло ве на. При хва та ње 
ре во лу ци о нар них иде ја и на ста нак про гра ма на ци о нал ног ослобођења]. 
– [In]: Ri gas Véle stin lis (1757–1798). In tel lec tuel et com bat tant de la li berté. [Рига 
Ве ле стин лис (1757–1798). Ин те лек ту а лац и бо рац за сло бо ду. Ак ти ме ђу
на род ног скупа]. Ac tes du col lo que in ter na ti o nal, UNE SCO – Edi tion De smos, 
Pa ris, 2002, pp. 83–99.

129. Цр ква, др жа ва, ди ја спо ра, про све та. По глед уна зад или из лаз из без
из ла за. Хри шћан ска ми сао – Све ча ник, Бе о гра д–Ва ље во, 10/2002, 2–4, 
24–28, 128. 

129b. L’at ten tat de Sa ra je vo 1914. La „Je u ne Bo snie” et la „Main no i re” [Сара
јевски атен тат 1914. „Мла да Бо сна” и „Цр на ру ка”], in Un siè cle de ter ro ri sme 
[Један век тероризма]. – Hi sto i re de gu er re [Ратна историја], Pa ris, 2002, № 7, 
Hors série, Sep tem bre–Oc to bre–No vem bre, pp. 14–15.

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа



89

130. De scrip tion de la tran sla tion des re li qu es du Sa int Apôtre Luc à Sme de re vo; 
bi bli o grap hie. [Po vest o pre no su sveš te nih moš ti ju Sve to ga slav nog i sve hval nog 
Apo sto la i Je van đe li ste Lu ke u Sme de re vo. По вест о пре не се ни ји све ште них 
мо штеј Све та го слав на го и все хвал на го Апо сто ла и Је ван ге ли ста Лу ки. Опис 
пре но са мо шти ју Све то га Апо сто ла Лу ке у Смедерево]. – [In]: Re per to ri um 
Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, vol. VII (L), Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me dio 
Evo, Ro me, Vol. IX/3 (PoQ), Ro me, 2002 (1999, VI II/3, 395), 318. M–N), 1999, 
pp. 159–160.

131. Eu lo gia co mi tis Ser bo rum La za ri, † 1389. [Похвале срп ском кне зу Ла за ру, 
† 1389]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, vol. VII(L), Is ti tu to 
Sto ri co Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, Vol. IX/3 (Po–Q), Ro me, 2002, pp. 72.

132. Eu lo gia de spo tae Ser bo rum Ge or gii Bran ko vić. [Похвала де спо ту срп ском 
Ђур ђу Бранковићу]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, vol. 
VII(L), Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, Vol. IX/3 (Po–Q), Ro me, 
2002, pp. 282–283.

2003.

133. Chi lan dar et les pays ro o u ma ins. Con ti nu i te li tur gi que et in sti tu ti o nel le 
dans les ac tes prin ci ers (XVe–X VI Ie siè cle). [Хиландар и ру мун ске зе мље. 
Ли тур гиј ски и ин сти ту ци о нал ни кон ти ну и тет у вла дар ским ак тима]. – 
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In chi na i re lui Pe tre S. Nаsturel la 80 de ani [Зборник ра до ва у част Пе треа С. 
Настурела], Bra i la, Mu zeul Bra i lei, 2003, pp. 141–149.
*Штам па но и као по се бан оти сак. 

134. L’Hu ma ni sme de la Re na is san ce en tre ro ma nité bal ka ni que et illyri sme 
sla ve [Хуманизам ре не сан се из ме ђу бал кан ског ро ма ни зма и сло вен ског 
илиризма]. – [In]: L’Hu ma ni sme et la Re na is san ce dans le SudEst eu ropéen  
[Хуманизам и ре не сан са у Ју го и сточ ној Европи]. As so ci a tion In ter na ti o na le 
d’Étu des du SudEst eu ropéen . Uni ver sité de Ca la bre, Co sen za, 4–6. sep tem bre 
2003, pp. 19–28.

135. Les fon da ti ons dyna sti qu es du MontAt hos. Des dyna stes ser bes et de la 
sul ta ne Ma ra aux prin ces ro u ma ins. [Светогорске ди на стиј ске фон да ци је. 
Од срп ских вла да ра и сул та ни је Ма ре до ру мун ских владара]. – Re vue des 
étu des SudEst eu ropéen nes, Bu ca rest, 2003, t. XLI, pp. 149–175.
*У са рад њи са Петреом Настурелом.

*[Садржај]: Ma ra Bran ko vić – sul ta ne et pro tec tri ce des fon da ti ons chrétien
nes [Мара Бран ко вић – сул та ни ја по кро ви тељ ка хри шћан ских задужбина]. 
– Les fon da ti ons pi e u ses dyna sti qu es [Династичке задужбине]. – Le kti to rat 
des de spo tes Bran ko vić [Задужбинарство де спо та Бранковића]. – La trans
mis sion du kti to rat [Трансмисија ктитората]. – Les prin ces ro u ma ins et la 
tran smis sion du dro it de fon da te ur des mo nastères at ho ni tes [Румунски вла
да ри и тран сми си ја кти тор ског пра ва над све то гор ским манастирима]. 
– Une pas sa tion mûre ment as sumée [Добро осми шље на трансмисија].
Штам па но и као по се бан оти сак.

136. Ra gu se (Du brov nik) et l’Em pi re Ot to mans (1520–1566) à l’épo que de 
Su leyma n le Légi sla te ur. Do u ze ac tes de Su leyma n le Légi sla te ur adressés a 
Ra gu se. (Tra duc tion française de dix ac tes du sul tan Su leyma n Ier, déli vres de 
1520 à 1566 par la chan cel le rie impéri a le ot to ma ne, à l’adres se de Ra gu se. Étude 
hi sto ri que, phi lo lo gi que et com men ta i res, no tes ono ma sti qu es et to ponymi qes). 
[Дубрoвник и Тур ска (1520–1566). Де сет ака та Су леј ма на За ко но дав ца. 
(Пре вод на фран цу ски де сет ака та сул та на Су леј ма на I из да тих од 1520. 
до 1566. од стра не цар ске осман лиј ске кан це ла ри је, у ко рист Ду бров ни ка. 
Исто риј ска и фи ло ло шка сту ди ја са ко мен та ри ма, оно ма стич ким и то по
ним ским белеш кама]. – Tur ci ca, Pa ris, Le u ven Pe e tres, 2003, 35, pp. 257–290.

*[Садржај]: Ra gu se et l’ad mi ni stra tion ot to ma ne au début du rè gne de 
Su ley ma n le Légi sla te ur [Дубровник и осман лиј ска упра ва на по чет ку вла
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да ви не Су леј ма на Законодавца]. – Le tri but et la mon na ie d’or [Харач и злат
на мо нета]. – Les ac tes sla ves, l’ad mi ni stra tion ot to ma ne et Ra gu se [Словенска 
ак та, осман лиј ска упра ва и Дубровник]. – Les ac tes [Документа]. – Ac tes de 
Su ley ma n le Légi sla tor (1520–1566) [Ак та Су леј ма на За ко но дав ца (1520–1566)]. 
Doc. № 1 – Doc. № 11 bis. – Résumé [Резиме]. – Sum mary. 
Штам па но и као по се бан оти сак.

137. „Qui ha bet tem pus ha bet vi tam”. La qu e sti on de Thes sa lo ni que et la cri se 
dans les Bal kans. La You go sla vie au se uil de la gu er re. En tre di plo ma tic et co up 
d’Etat (oc to bre 1940 – mars 1941). [Питање Со лу на и при сту па ње Ју го сла
ви је Трој ном пак ту. Бал кан ска кри за – ок то бар 1940 – март 1941]. – Bal kan 
Stu des, Thes sa lo ni ki, 44/2003, 1–2, pp. 95–108.
*Штам па но и као по се бан оти сак. 

2004.

138. Es ha to lo gie et hi sto i re. Ca ractéro lo gie de l’ha gi o grap hie sudsla ve du 
MoyenAge (IXe–X VI Ie siè cles). [Есхатологија и исто ри ја. Ка рак те ро ло ги ја 
ју жно сло вен ске ха ги о гра фи је у сред њем ве ку IХ–ХVII век]. – [In]: Les Vi es 
des sa ints à Byzan ce. Gen re littéra i re ou bi o grap hie hi sto ri que. Ac tes du IIe col lo que 
in ter na ti o nal phi lo lo gi que. [Животи све тих у Ви зан ти ји. Ли те рар ни жа нр 
или исто риј ска биографија]. Pa ris 6–8 juin 2002. Cen tre d’étu des byzan ti nes, 
néohelléni qu es et SudEst eu ropéen nes, Eco le des Ha u tes Étu des en Sci en ces 
So ci a les, Pa ris, 2004, pp. 243–280.
*Штам па но и као по се бан оти сак.

139. Le di a lo ge des hi sto ri ens de l’exYou go sla ve. Un su per la tif de com mu ni
ca  tion dans le pro ces sus de pa ix [Дијалог исто ри ча ра бив ше Ју го сла ви је. 
Ко му ни ка циј ски су пер ла тив у ми ров ном процесу]. – [In]: La com mu ni ca
tion dans le pro ces sus hi sto ri que en fa ve ur da la pa ix – le cas du Sudest eu ropéen  
[Комуникација у исто риј ском про це су у ко рист ми ра – слу чај Ју го и сточ не 
Европе], UNE SCO & AI E SEE, Bul le tin, Bu ca rest –Pa ris, 2002–2004, pp. 175–187.

140. G. Pod skalsky: The o lo gi cal Lit te ra tur des Mit te lal ters in Bul ga rien und 
Ser bien 865–1459. [Средњовековна те о ло шка ли те ра ту ра у Бу гар ској и Срби
ји 865–1459]. Edi ti ons Beck, München, 2000. – Bal ca ni ca, Be o grad, 2004, XXXV, 
pp. 327–329.
*При каз (у са рад њи са Сан дром Ги сле ског).
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141. Одр жан IХ Бал ка но ло шки кон грес у Ти ра ни. [Le IXe Con grès in ter na
ti o nal du Sudeste eu ropéen  à Ti ra na]. По ли ти ка, Бе о град, 101/2004 (2. ок то
бар), 37.

142. Le SudEst européen et l’Eu ro pa. Ori gi nes et per spec ti ves d’une al te ri te 
mal as sumée en mar ge de l’éla ri gis se ment eu ropéen . [Југоисточна Евро па и 
Евро па. По ре кло и пер спек ти ве јед ног ло ше усво је ног ал те ри те та на мар
ги на ма европ ског проширења]. Bal ca ni ca, Be o grad, 2004, XXXV, pp. 239–
251. 
*Про чи та но на Фо ру му „Евро па и Ме ди те ран” у Се на ту Ре пу бли ке Фран
цу ске, 18. ја ну а ра 2001.

*[Садржај]: La Péni su le Bal ka ni que – une al ter nan ce en tre frac tu res et 
synthèses [Балканско по лу о стр во – сме њи ва ње фрак ту ра и синте за]. – 
Mémo i re et hi sto i re sudesteu ropéen ne mo der ne et con tem po ra i ne [Сећање 
и исто ри ја Ју го и сточ не Европе]. – Une en qu ê te sur la per ma nen ce des 
phénom ènes cul tu rels [Анк ета о одр жа ва њу кул тур них појава]. – Les médi
a te urs de la mémoire collécti ve, les idéolo gi es et les in sti tu ti ons du po u vo ir 
[Медијатори ко лек тив ног се ћа ња, иде о ло ги је и ин сти ту ци је власти]. – En tre 
l’au to rité et l’iden tité – la mémo i re perpétuée d’une so ciété privée d’hi sto i re 
[Између ау то ри те та и иден ти те та – одр жа ва ње се ћа ња дру штве них за јед
ни ца ли ше них историје]. – Po ur une in ve sti ga tion d’analyse [За ана ли тич ки 
приступ]. – Le déno u e ment de la Qu e sti on d’Ori ent – con tex te géopo li ti que et 
cul tu rel d l’intégra tion du SudEst eu ropéen  dans l’or dre eu ropéen  de Ver sa il les 
[Расплет Ис точ ног пи та ња – ге о по ли тич ки и кул ту ро ло шки кон текст ин
те  гри са ња Ју го и сточ не Евро пе у Вер сај ски поредак]. – Le SudEst eu ropéen  
et l’Union eu ropéen ne [Југоисточна Евро па и Европ ска унија]. Le syndro me 
bal ka ni que – Con stat et per spec ti ves [Балкански син дром – би ланс и пер спек
т иве]. – Ре зи ме. 
Штам па но и као по се бан оти сак. 

143. Le pa tro na ge sur Chi la nar (Mont At hos) et la légi ti ma tion du po u vo ir prin
ci er. [Легитимност кне жев ске вла сти и ру мун ско по кро ви тељ ство на Све
тој Го ри Атон ској]. – [In]: Ar ta is to ri ei – Is to ria ar tei. Aca de mi ci a nul Raz van 
The o do re scu la 65 de ani [Уметн ост исто ри је – исто ри ја умет но сти. У 
част 65 го ди на ака де ми ка Раз ва на Теодорескуа]. Bu ca rest, 2004, pp. 37–48.

*[Садржај]: Pa tro na ge et do na ti ons dyna sti qu es [Покровитељство и ди
на стич ке донације]. – Le pa tro nat des prin ces de Va lac hie [Задужбинарство 
вла да ра Влаш ке].
Штам па но и као по се бан оти сак.
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144. L’Hu ma ni sme de la Re na is san ce en tre ro ma nité bal ka ni que et illyri sme 
sla ve. [Хуманизам и ре не сан са из ме ђу бал кан ског ро ма ни зма и сло вен ског 
илиризма]. – [In]: L’Hu ma ni sme et la Re na is san ce dans le Sudest eu ropéen  
[Хуманизам и ре не сан са у Ју го и сточ ној Европи], Bu ca rest –Pa ris, UNE SCO 
& AI E SEE, Bul le tin, 2002–2004, pp. 313–323.

145. Le pa tri mo i ne hi sto ri que et cul tu rel SudEst eu ropéen  et la glo ba li sa tion. 
[Историјско и кул тур но на сле ђе Ју го и сточ не Евро пе и глобализација]. – 
[In]: IX Con grès in ter na ti o nal du Sudest eu ropéen . Résumés. Ti ra na, 30 août 
– 3. sep tem bre, 2004, pp. 153–154.

146. Ro do slo vi – Le Généalo gi es prin ciè res et royales. [Родослови, вла дар ски 
и краљевски]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co 
Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, Vol. X/1–2 (Rh–Ry), Ro me, 2004, pp. 166–167.

147. Ro ma nac... Ale xan draRo man’c... Alek san dra. Le ro man d’Ale xan dre. [Алек
сандрида]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co 
Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, Vol. X/1–2 (Rh–Ry), Ro me, 2004, pp. 188–189.

2005.

148. Glo ba li sa tion and Bal ka ni sa tion. The Ca se of the „Na ti ve Lan gu a ge” in 
Mon te ne gro. [Глобализација и бал ка ни за ци ја. При мер „ма тер њег је зи ка” 
у Цр ној Гори]. – Ac ta Stu dia Al ba ni ca, 2005, 2, pp. 57–72.
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149. En tre Ve ni se et l’Em pi re ot to man, les méta ux préci e ux des Bal kans (XVe–
X VIe siè cle). [Између Ве не ци је и Ото ман ског цар ства, пле ме ни ти ме та ли 
Бал ка на XV–XVI век]. – An na les: Hi sto i re, Sci en ces So ci a les, Pa ris, № 6, no ve mbre 
décem bre, 2005, pp. 1277–1297.

*[Садржај]: Ma tiè re pre miè re de l’éco no mie monéta i re [Примарна ма те
ри ја мо не тар не економије]. – Ma tiè re pre miè re et rése a ux mar chands [Примар
на ма те ри ја и тр го вач ке мреже]. – L’épo que ot to ma ne [Османлијска епоха]. 
Штам па но и као по се бан оти сак.

150. Или ја Бо јо вић. – [У]: Или ја Б. Бо јо вић: Раз го во ри на фран цу ској ле
ви ци. Па риз 1967–1968. [Di a lo gu es avec la ga uc he française 1968]. При ре дио 
Бо шко И. Бо јо вић. Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Ин сти тут за 
но ви ју исто ри ју, 2005, стр. 19–20.

151. Иде о ло шка ло ги сти ка на тро ме ђи хлад ног ра та. [Lo gi sti que idéolo gi que 
au car re fo ur de la Gu er re fro i de]. – [У]: Или ја Б. Бо јо вић: Раз го во ри на фран
цу ској ле ви ци. Па риз 1967–1968. [Di a lo gu es avec la ga uc he française 1968]. 
При ре дио Бо шко И. Бо јо вић. Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју, 2005, стр. 335–339.

152. Sa va I ar chi e pi sco pus Ser bie. [На латинском]. [Сава пр ви срп ски архи
епископ]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co 
Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, Vol. X/3 (Sa –Si), Ro me, 2005, pp. 289–294.
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153. Step ha nus Du šan. [Стефан Душан]. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um 
Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, 
Vol. X/4 (Sj–Sz), Ro me, 2005, pp. 469–470.

154. Step ha nus La za re vić. [Стефан Лазаревић]. [На латинском]. – [In]: Re per
to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me dio Evo, 
Ro me, Vol. X/4 (Sj–Sz), Ro me, 2005, pp. 470–474.

155. Step ha nus Pri mo co ro na tus. [Стефан Првовенчани]. [На латинском]. 
– [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per 
il Me dio Evo, Ro me, Vol. X/4 (Sj–Sz), Ro me, 2005, pp. 496–498.

156. Syno di cus Ser bi cus. [Синодик православља]. [На латинском]. – [In]: 
Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me dio 
Evo, Ro me, Vol. X/4 (Sj–Sz), Ro me, 2005, pp. 551–552.

157. Syntag mas de Mat thi eu Bla sta res. [Синтагма Ма ти је Властара]. [На ла
тинском]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co 
Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, Vol. X/4 (Sj–Sz), Ro me, 2005, pp. 552–554.

2006.

158. Du brov nik (Ra gu se) à la cro isée des mon des et des ci vi li sa ti ons. [Дубров
ник на рас кр шћу све то ва и цивилизација]. – Pa ris, CLIO, 2006, 8, pp. 12.

159. Te o do si us Hi lan da ri us. [Теодосије Хиландарац]. [На латинском]. – [In]: 
Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me
dio Evo, Ro me, Vol. XII/1 (T), Ro me, 2006, pp. 123–131.

160. Tre tie pre ne se nie... [Трећи пре нос...]. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um 
Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi, Is ti tu to Sto ri co Ita li a no per il Me dio Evo, Ro me, 
Vol. XII/1 (T), Ro me, 2006, pp. 157–158.

161. L’Hu ma ni sme de la Re na is san ce en tre ro ma nité bal ka ni que et illyri sme 
sla ve. [Хуманизам и ре не сан са из ме ђу бал кан ског ро ма ни зма и сло вен ског 
илиризма]. – [In]: L’Hu ma ni sme et la Re na is san ce dans le SudEst eu ropéen  
[Хуманизам и ре не сан са у Ју го и сточ ној Европи]. – Con sen za – Bu ca rest – Paris, 
Uni ver sité de Ca la bre, 2006, pp. 19–28. 
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162. De l’éco no mie Mon de au mo no po le d’état. Les Méta ux préci e ux des Bal
kans en tre Ve ni se et l’Em pi re Ot to man (XVe–X VIe siè cle). [Од тр жи шне еко
но ми је до др жав ног мо но по ла. Пле ме ни ти ме та ли Бал ка на из ме ђу Ве не
ци је и Ото ман ског цар ства (XV–XVI век)]. – Бе о град, Срп ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти, Глас CDIV, Оде ље ње исто риј ских на у ка, књ. 13, 2006, 
стр. 163–195.

*[Садржај]: Ma tiè re pre miè re et rése a ux de négo ce (Ser bie – Ra gu se – Ita lie) 
[Примарна ма те ри ја и тр го вач ке мре же (Ср би ја – Ду бров ник – Ита ли ја)]. 
– La mon na ie – agent accéléra te ur d’échan ges [Монета – но вац као транс ми
си ја ме ђу на род не размене]. – Dans une éco no mie d’etat – épo que ot to ma ne 
[Османлијско до ба – др жав на економија]. – Des rése a ux d’échan ge au cir cuit 
d’au to con som ma tion [Од ме ђу на род не раз ме не до уну тра шње трговине]. 
– Ре зи ме. 
Са оп ште ње са на уч ног ску па Ср би ја и Ита ли ја у сред њем ве ку (Х–ХV век), 
одр жа ном у Ве не ци ји од 18. до 20. но вем бра 2001. у ор га ни за ци ји Фон да
ци је Ђор ђо Чи ни.
Штам па но и као по се бан оти сак. 

163. Escha to lo gie et hi sto i re dans l’ha gi o grap hie sudsla ve [Есхатологија и 
исто ри ја у ју жно сло вен ским хагиографијама]. – Цр кве не сту ди је. Го ди
шњак Цен тра за цр кве не сту ди је, Ниш, 2006, 3, 213–222.

164. G. Po skalsky: The o lo gic hte Li te ra tur des Mit te lal ters in Bul ga rien und Ser
bien 865–1459 [Средњовековна те о ло шка ли те ра ту ра у Бу гар ској и Србији]. 
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Edi ti ons Beck, München, 2000. – Re vue des étu des byzan ti nes, 2006, 63, pp. 
255–256.
*При каз.

165. Mont At hos, les prin ces ro u ma ins, Jean Ca stri ot (le père de Sken der beg) 
et la To ur al ba na i se (Ar ba naš ki pirg) dépan den se de Chi lan dar. [Mont At hos, 
Wal lac hi an Prin ces (Voywods), John Ka stri o tis, and the Al ba nian To wer, a 
De pe dency of Hi lan dar]. [Света Го ра, ру мун ски вла да ри, Јо ван Ка стри от, 
Скен дер бе гов отац, и „Ар ба на шки пирг”]. – Bal ca ni ca, Be o grad, 2006, 37, 
81–87.
*Штам па но и као по се бан оти сак.

2007.

166. По глед кроз ма гле. [A vi ew thro ught the ha zes]. – По ли тич ка ре ви ја, 
14/2007, 2–4, 913–926.
*По во дом књи ге Ду ша на Ми хај ло ви ћа По влен ске ма гле и ви ди ци, Бе о град, 
2005.

167. Ži vot de spo ta srp skog Ste fa na Bran ko vi ća. [На латинском]. – [In]: Re per
to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc 
cu ra col le gii hi sto ri cum e plu ri bus na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, 
Vol. XI/4 (W–Z), 2007, p. 536.
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168. Ži vot de spo ti ce srp ske An ge li ne. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um 
Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc cura 
col le gii hi sto ri cum e plu ri bus na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, Vol. XI/4 
(W–Z), 2007, p. 533.

169. Ži vot ar hi e pi sko pa Mak si ma. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. 
Hi sto rie Me dii Ae vi pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc cu ra col le gii 
hi sto ri cum e plu ri bus na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, Vol. XI/4 (W–Z), 
2007, p. 535.

170. Ži vot Ga vri la Le snov skog. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. 
Hi sto rie Me dii Ae vi pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc cu ra col le gii 
hi sto ri cum e plu ri bus na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, Vol. XI/4 (W–Z), 
2007, pp. 533–534. 

171. Ži vot Jo a ki ma Oso gov skog. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. 
Hi sto rie Me dii Ae vi pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc cu ra col le gii 
hi sto ri cum e plu ri bus na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, Vol. XI/4 (W–Z), 
2007, pp. 534–535. 

172. Ži vot star ca Isa i je. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie 
Me dii Ae vi pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc cu ra col le gii hi sto ri cum 
e plu ri bus na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, Vol. XI/4 (W–Z), 2007, p. 
534. 

173. Ži vot Pro ho ra Pčinj skog. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. 
Hi sto rie Me dii Ae vi pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc cu ra col le gii 
hi sto ri cum e plu ri bus na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, Vol. XI/4 (W–Z), 
2007, pp. 535–536. 

174. Ži ti je kne za La za ra. Ži ti je pro loš ko kne za La za ra. Ži ti je i na čel stvo kne za 
La za ra. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. Hi sto rie Me dii Ae vi 
pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc cu ra col le gii hi sto ri cum e plu ri bus 
na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, Vol. XI/4 (W–Z), 2007, pp. 531–533.

175. Ži ti je Ste fa na Šti lja no vi ća. [На латинском]. – [In]: Re per to ri um Fon ti um. 
Hi sto rie Me dii Ae vi pri mum ab Au gu sto Pod hast di ge stum, nunc cu ra col le gii 
hi sto ri cum e plu ri bus na ti o ni bus emen da tum et auc tum, Ro me, Vol. XI/4 (W–Z), 
2007, pp. 536–537.
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176. Con fes si ons et mo der nité dans le SudEst eu ropéen . Le Cas de l’Egli se 
ort ho do xe en exYou go sla vie. [Вероисповести и иден ти тет на ју го и сто ку 
Евро пе. Слу чај Пра во слав не цр кве у бив шој Југославији]. – [In]: Etat – 
Con fes sion – Mo der nité, Uni ver sité d’été EHESSFPN, Ri der, Bel gra de 23–30. 
sep tem bre 2007, pp. 125–151. 

177. Re li gion – Iden tity – Mo der nity in PostYugo slav Ser bia. From Tra di ti o
na lism to To le ran ce and Plu ra lism. [Вероисповест – иден ти тет – мо дер ни тет 
у пост ју го сло вен ској Ср би ји. Од тра ди ци о на ли зма до то ле ран ци је и плу
рализма]. – [In]: In terEt hnic Re con ci li a tion, Re li gi o us To le ran ce and Hu man 
Se cu rity in the Bal kans. Pro ce e dings of the Se cond ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce. 
(Ed. Tak he i ro To go, Jef frey Le vett, Ne go slav P. Osto jić). Be o grad, Eu ro pen Cen ter 
for pe a ce and De ve lop ment of the Uni ver sity for Pe a ce esta blis hed by the Uni tes 
Na ti ons, 2007, pp. 310–325.

178. La con ti nu ité d’une in sti tu tion ca ri ta ti ve is sue du MoyenAge (XVe–X VI Ie 
siè cles). Le pa tro na ge sur Chi lan dar et les do na ti ons at ho ni tes des prin ces 
ro u ma ins. [Континуите т ка ри та тив не ин сти ту ци је на ста ле у сред њем ве ку. 
(XV–XVII век). По кро ви тељ ство над Хи лан да ром и до на ци је ру мун ских 
вла да ра Атосу]. – [In]: Le cul te des sa ints mo nar qu es et des sa ints gu er ri ers et 
l’idéolo gie du po u vo ir en Eu ro pe Cen tra le et Ori en ta le. Ac tes du col lo que in ter
na ti o nal, 17. jan vi er 2004, Ed. New Eu ro pe Col le ge, so us la di rec tion de: I. 
Bi li arsky, R. G. Paun. Bu ca rest, 2007, pp. 105–133.

*[Садржај]: Chi lan dar et ses dépen dan ses [Хиландара и ње го ви депан
данси]. – Les dépen dan ces de Chi la nar [Депанданси Хиландара]. – Kyr Co
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smas et „l’egli se de Sa intElie” [Кир Ко сма и цр ква Све тог Илије]. – Le pyrgos 
al ba ni as [Арбанаш ки пирг]. – L’er mi ta ge de Sa int Sa va à Karyès [Скит Све тог 
Са ве у Кареји]. – At tra it du ciel et l’gi ti ma tion du po u vo ir prin ci er [Призив 
не ба и ле ги ти ми тет кне жев ске власти]. 

2008.

179. Lo gi sti que idéolo gi que au car re fo ur de la Gu er re fro i de. [Идеолошка  ло
ги сти ка на тро ме ђи хлад ног рата]. – [In]: 1968, Archéolo gie d’une pensé, Be o
grad, Pa i de ia, 2008, pp. 335–339.

180. Ви зан ти ја – Бал кан – Евро па. [Byzan ti num – Bal kans – Eu ro pe]. – Хришћан
 ска ми сао – Све ча ник, Бе о град – Ва ље во, 16/2008, 7–12, 57–62.

181. Ha gi o grap hie et au ters tex tes ecclési a sti qu es du MoуenAge Ser be (XI I I e– 
X VI Ie siè cles). [Хагиографски и дру ги цр кве ни тек сто ви срп ског сред њег 
века]. – Цр кве не сту ди је. Го ди шњак, Ниш, 5/2008, 5, 145–198.

182. Le „Dit d’Amo ur” et le de spo te Ste fan La za re vić. (Début du XVe siè cle). 
Poésie spi ri tu el le ou amo ur pla to ni que? [Слово љуб ве де спо та Сте фа на Ла за
ре ви ћа (по че так XV ве ка) – ду хов на по е зи ја или пла тон ска љу бав?]. – Cor
ri spon den za d’amo ro si Sen si. L’omo e ro ti smo nel la Let te ra tu ra Me di e va le (Ge no va, 
27–28 Mag gio 2005), Ed zi o ni dell’Or so, Gênes, 2008, pp. 285–296.
*Штам па но и као по се бан оти сак. 

183. Гри го ри је отво рио го ру ћа пи та ња за Цр кву. – По ли ти ка, Бе о град, 
104/2008 (13. де цем бар).
*Ин тер вју.

2009.

184. Бал кан ски ис пит Евро пе [L’epre u ve bal ka ni que de l’Eu ro pe]. – По ли ти ка, 
Бе о град, 106/2009 (27. ја ну ар), 5.
*Пре вод на фран цу ски у Бил те ну ам ба са де Фран цу ске у Бе о гра ду.

185. Ко сов ска бит ка и Ко со во. Исто ри ја и се ћа ње. [La ba ta il le de Ko so vo et 
Ko so vo. Hi sto i re et mémo i re]. – На ци о нал ни ин те рес, 5/2009, 3, 9–30.
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186. Ко сов ски бој и Ко со во – по ка за тељ бал кан ске исто ри је. [La ba ta il le de 
Ko so vo et le Ko so vo – un pa ra dig me de l’hi sto i re bal ka ni qu e]. – Бла го ве сник 
Жич ке епар хи је, 2009, 15–27.

187. The Bat tle of Ko so vo and Ko so vo. Hi story and Me mo ri. [Косовски бој и Ко
со во. Исто ри ја и сећање]. – [In]: Na ti o nal and InterEthnic Re con ci li a tion, 
Religious Tolerance and Hu man Se cu rity int the Balkans. Pro ce e dings of the 
Fo urth ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce. (Ed. Tаkehiro To go, Nеgoslav P. Osto jić), 
Bel gra de, Eu ro pean Cen ter for Pe a ce and De ve lo p ment of the Uni ver sity for 
Pe a ce Esta blis hed by the Uni ted Na ti ons, 2009, pp. 312–324.

188. We stern Bal kans and Eu roAtlan tic In te gra tion. [Западни Бал кан и евро
а тлант ске интеграције]. – [In]: Na ti o nal and InterEthnic Re con ci li a tion, 
Religious Tolerance and Hu man Se cu rity int the Balkans. Pro ce e dings of the 
Fo urt ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce. (Ed. Tаkehiro To go, Nеgoslav P. Osto jić), 
Bel gra de, Eu ro pean Cen ter for pe a ce and De ve lo p ment of the Uni ver sity for 
Pe a ce Esta blis hed by the Uni ted Na ti ons 2009, pp. 94–95.

189. Byzan ti num – Bal kans – Eu ro pe – From Na ti o nal to Su pra na ti o nal Eu ro pe 
[Византија – Бал кан – Евро па. Од уни вер зал ног до на ци о нал ног. Од на
ци о нал ног до су пра на ци о нал не Европе]. – [In]: Na ti o nal and InterEthnic 
Re con ci li a tion, Religious Tolerance and Hu man Se cu rity int the Balkans. Pro
ce e dings of the Fo urt ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce. (Ed. Tаkehiro To go, 
Nеgoslav P. Osto jić), Bel gra de, Eu ro pean Cen ter for pe a ce and De ve lo p ment of 
the Uni ver sity for Pe a ce Esta blis hed by the Uni ted Na ti ons 2009, pp. 147–163.
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190. Ви зан ти ја – Бал кан – Евро па. Од уни вер зал ног до на ци о нал ног. Од 
на ци о нал ног до су пра на ци о нал не Евро пе [Byzan ce, Bal kans, Eu ro pe – From 
uni ver sal to na ti o nal. From na ti o nal to su pra na ti o nal Eu ro pe]. – Збор ник Ма
ти це срп ске за дру штве не на у ке, Но ви Сад, 2009, 127, 93–106.

191. Ви зан ти ја и ње но кул тур ноисто риј ско на сле ђе. [Byzan ce et son héri ta ge]. 
– Срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 16/2009, 2, 135–165.

192. Etat, con fes sion, mo der nité dans le SudEst eu ropéen . Le cas de l’ex You go
sla ve. [Држава, ве ро и спо вест, са вре ме ност. Слу чај бив ше Југославије]. – 
Bul le tin de sci en ces so ci a les, Ed. L’Har mat tan, 2009, № 5, pp. 61–90.

193. Европ ска уни ја, За пад ни Бал кан и Ср би ја у про ме на ма ар хи тек ту ре 
ме ђу на род них од но са. – Објек тив, Бе о град, 2009 (9. де цем бар).

194. Le pa tri mo i ne cul tu rel sudest européen et la mon di a li sa tion. Mon di a li sa
tion et bal ka ni sa tion. Le cas de la „lan ge ma ter nel le” au Monténe gro [Балканско 
кул тур но на сле ђе и мон ди ја ли за ци ја. Мон ди ја ли за ци ја и бал ка ни за ци ја. 
При мер „ма тер њег је зи ка” у Цр ној Гори]. – [In]: Révue – As so ci a tion In ter
na ti o an le de Sudest eu ropéen , Bu ca rest, 2009 (2005–2009), 35–39, pp. 87–100.

2010.

195. Re li gi o us Com mu ni ti es, Re con ci li a tion and To le ran ce. The We stern Bal
kans in the Early 21st Cen tury. [Верске за јед ни це, по ми ре ње и то ле ран ци ја 
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на За пад ном Бал ка ну с по чет ка XXI века]. – [In]: Na ti o nal and In terEt hnic 
Re con ci a li a tion, Re li gi o us To le ran ce and Hu man Se cu rity in the Bal kans, Pro
ce e dings of the Fifth ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce, Bel gra de, Cen ter for Pe a ce 
and De ve lo p ment of the Uni ver sity for Pe a ce Esta blis hed by the Uni ted Na ti ons, 
2010, pp. 64–70.

196. Byzan ce et les Bal kans en tre l’An ti qu ité tar di ve et la mo der nité. [Византија 
и Бал кан из ме ђу сред њег ве ка и савремености]. – Bul le tin des sci en ces so ci a les, 
2010, Ed. L’Har mat tan, № 6, pp. 29–46.

197. Срп ско сре бро и зла то из ме ђу Ве не ци је и Тур ске. Од тр жи шне до др жав
не еко но ми је. – Хри шћан ска ми сао – Све ча ник, Бе о град, 18/2010, 2, 57–77.

198. En tre con ver gen ces et dis pa rités. Les Bal kans en tre ingéren ces et re spon
sa bi li sa tion (XI Xe–X Xe siè cle). [Између за јед нич ког и раз ли чи то сти. Бал кан 
од ин ге рен ци ја и соп стве них одговорности]. – Исто риј ски за пи си, Под го
ри ца, 83/2010, 1, 55–72.

199. Ко сов ска бит ка и Ко со во – по ка за тељ срп ске исто ри је. – Church News
le ter, Oran ge Co unty, Ca li for nia, 2010, Apri l–Ju ne, 4–6.

200. Од ин кви зи ци је до људ ских пра ва. – Хри шћан ска ми сао – Све ча ник, 
Бе о град, 18/2010, 9–12, 46–51.

2011.

201. От кри ће ко лев ке. Бал кан у ре цеп ци ји за пад не кул тур не и на уч не 
ели те. [The di sco very of the cand dle. The re cep tion of the Bal kans by We stern 
Cul tu re and the sci en ti fic eli te]. – [У]: Про ме на обра за ца ми шље ња. Суд би на 
кри тич ког ми шље ња у раз до бљу тран зи ци је. При ре дио Ми лош Кне же вић, 
Бе о град 2011, 129–137.

202. Les Bal kans oc ci den ta ux après le démem bre ment de la fédéra tion you go
sla ve. [Западни Бал кан по сле рас пар ча ва ња ју го сло вен ске федерације]. 
– Bul le tin des sci en ces so ci a les, Ed. L’Har mat tan, 2011, № 7, pp. 57–63.

203. Les Bal kans à l’au ne de la cri se eu ropéen ne. – Bul le tin des sci en ces so ci a les, 
Ed. L’Har mat tan, 2011, № 8, p. 43–51.
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204. Sa va Ier ar che vê que de Ser bie. – [In]: Ser bi ca, Uni ver si te de Bor de a ux, 2011.

205. Egli se, Etat, so ciété. Le cas de l’Egli se ort ho do xe en Ser bie et dans l’exYou
go sla vie (XI I I e–X XIe siè cle). [Црква, Др жа ва, дру штво. Слу чај Пра во слав не 
цр кве Ср би је (XI I I–X XI век)]. – Isti na, Pa ris, 2011, 5, pp. 7–35.

206. Du brov nik (Ra gu se) et re se a ux d’échan ges dans les Bal kans. [Дубровник 
и тр го вач ке мре же на Балкану]. – [In]: Ac tes. L’hom me et son en vi ron ne ment 
dans le SudEst eu ropéen . Xe Con grès de l’As so ci a tion in ter na ti o na le du SudEst 
eu ropéen  (AI E SEE). Pa ris, 24–26. sep tem bre 2009, Pa ris, De Boc card, 2011, pp. 
429–436.

207. Ко со во и За пад ни Бал кан. Људ ска пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји и европ
ска без бед ност на Бал ка ну. – На ци о нал ни ин те рес, 2011, 1, 23–57.

208. L’ha gi o grap hie de Sa int Siméon Ne ma nja par Ni kon le Hiéro solymitаin. [Жи
тије Све то га Си ме о на Не ма ње од Ни ко на Јерусалимца]. – [In]: Ser bi ca, 
Uni ver sité de Bor de a ux, 2011. 

209. L’in scrip tion du de spo te Ste fan sur la stèle de Ko so vo 1403/4. [Запис де
спо та Сте фа на на Мра мор ном сту бу на Ко со ву из 1403/4]. – [In]: Ser bi ca, 
Uni ver sité de Bor de a ux, 2011.
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210. Ge ne za ko sov ske ide je u pr vim post ko sov skim ha gi o graf skoisto rij skim 
spi si ma. Ogled iz isto ri je srp skog sred njeg ve ka. – [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de 
Bor de a ux, 2011.

211. Au toh to na knji žev nost ze ma lja ju go i stoč ne Evro pe na slo ven skom je zi ku. 
[Littéra tu re auc hto to ne an ci en ne des pays du SudEst eu ropéen  en lan gue sla ve]. 
– [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2011. 

212. L’ha giobi o grp hie dyna sti que et l’idéolo gie de l’Etat ser be au MoyenAge 
(XI I I e–X Ve siè cles). [Династичка ха ги о би о гра фи ја и срп ска др жав на идео
ло ги ја у сред њем ве ку (13–15. век)]. – [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2011. 

213. La littéra tu re au toc hto ne des pays bal ka nosla ves au MoyenAge. (L’hi sto i re 
des tex tes et tex tes de l’hi stoi re). [Трансмисија ко лек тив ног се ћа ња и на ста
нак исто риј ске све сти. Исто ри ја тек ста и текст историје]. – [In]: Ser bi ca, 
Uni ver sité de Bor de a ux, 2011. 

214. La littéra tu re au toc hto ne (ha gi o grap hi qe et hi sto ri o grap hi que) des pays 
you go sla ves au MoyenAge). – [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2011. 

215. Vers une typo lo gie du héros dans la poésie epi que du SudEst eu ropéen  
sla ve. [Ка ти по ло ги ји ју на ка у еп ској по е зи ји сло вен ског Југоисток а]. – [In]: 
Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2011. 

216. Escha to lo gie et hi sto i re. Ca ractéro lo gie de l’ha gi o grap hie sudsla ve du 
MoyenAge (IXe–X VI Ie siè cles). [Есхатологија и исто ри ја. Ка рак те ро ло ги ја 
ју жно сло вен ске ха ги о гра фи је у сред њем ве ку 9–17. век)]. – [In]: Ser bi ca, 
Uni ver sité de Bor de a ux, 2011.

217. Les Bal kans en tre mo der nité et régres sion. Qu e sti on d’Ori ent – la spi ra le 
de réci di ve. [Балкан из ме ђу са вре ме но сти и ре гре си је. Ис точ но пи та ње 
– спи ра ла рецидива]. – Bul le tin des sci en ces so ci a les, 2011, № 8, L’Har mat tan 
pp. 43–48.

218. So ciété ci vi le, opi nion pu bli que et in te gra tion eu ropéen e de Bal kans 
oc ci den ta ux – le cas de la Ser bie. [Цивилно дру штво. Јав но мње ње и европ
ска ин те гра ци ја За пад ног Бал ка на – слу чај Србије]. – Bul le tin des sci en ces 
so ci a les, 2011, № 8, L’Har mat tan pp. 49–52.
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2012.

219. Ste fan La za re vić (1377–1427). – [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2012.

220. Le Dit d’amo ur de de spo te Ste fan La za re vić (début du XVe siè cle) – poésie 
spi ri tu el le ou amo ur pla to ni que? [Слово љуб ве де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа 
(по че так XV ве ка) – ду хов на по е зи ја или пла тон ска љу бав?]. – [In]: Ser bi ca, 
Uni ver sité de Bor de a ux, 2012.

221. Бал кан из ме ђу евро а тлант ских ин те гра ци ја, њи хо вих пре пре ка и за
сто ја. – [In]: Se venth ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce: New Bal kans and Eu ro pean 
Union En lar ge ment, Eu ro pean Cen ter for Pe a ce and De ve lop ment, Mi lo čer, 
Cr na Go ra, 2012.

222. Бал каны ме жду евро а тлан ти че ски ми ин тер гра циями , их препяствиями 
и за дер жка ми – Во сточный во прос – от развязки до новых пу та ниц (1878– 
2011). – [У]: Збор ник ра до ва ме ђу на род ног на уч ног ску па: Рос сия и Бал
каны в те че ние по след них 300 лет. Ру си ја и Бал кан то ком по сљед ња три 
сто ље ћа. Мо сква –Под го ри ца, 2012, стр. 127–142. 

223. Ди ја лог с Ђор ђем Ја ни ћем. – [У]: Ђор ђе Ја нић: Са на дом че ка ју ћи, Но ви 
Сад, 2012, стр. 139–151.

224. La Rus sie, la Qu sti on d’Ori ent et les Ser bes. [Русија, Ис точ но пи та ње и Срби]. 
– Bul le tin des sci en ces so ci a les, 2012, № 9, pp. 73–87.

225. На ци о налре ли ги о знийт по пу лизъм е де ма гог ска ком пен са ция за 
ед но хро нич но за болява не на пра во слав ни те църкви. – Хри стиянство 
и кул ту ра, Со фия, 11/2012, 8(75), стр. 91–95.

226. Лич не гре шке и ге о по ли тич ке кри ви це. – [У]: Де јан Ми ли чић: О љу
ди ма, Под го ри ца, Гра фо Цр на Го ра, 2012, стр. 102–106.

2013.

227. An na les du Prêtre de Di oc lee (XI Ie siè cle). [Хроника По па Дукљанина]. 
– [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2013.
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228. Do men ti jan (mi leu du XI I Ie siè cle): Le Vie de Sa int Sa va / Ži ti je Sve tog Sa ve 
(vers 1250) et Vie de Sa int Siméon Ne ma nja (v. 1260). [Доментијан: Жи ти је 
Све тог Са ве и Жи ти је Све тог Симеона]. – [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 
2013.

229. L’Εmpire et l’éter nité – Ste fan Du šan et la Mont At hos. [Царство и веч
ност – Цар Ду шан и Све та Гора]. – [In]: Hi sto i re, mémo i re et dévo tion. Re grads 
cro isés sur la con struc tion des iden tités à l’Est (Moyen Âge, Temps Mo der nes), 
EHESS, Pa ris, 2013.

230. Te o do si je (fin XI I Ie – de but du XI Ve siè cle): La Vie de Sa int Sa va; La Vie 
de Sa int Pi er re de Kor ša. [Теодосије: Жи ти је Све тог Са ве и Жи ти је Све тог 
Пе тра Ко ри шког (око 1300)]. – [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2013.

231. Da ni lo Dru gi (v. 1270–1337): La Vie des sa in tes ro is et ar chvê qu es ser bes. 
[Данило Дру ги: Жи во ти све тих кра ље ва и ар хе пи ско па српских]. – [In]: 
Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2013.

232. La récep tion de la poè sie po pu la i re dans l’Eu ro pe de la pre miè re mo i tié 
du XI Xe siè cle. [Рецепција срп ске на род не по е зи је у Евро пи пр ве по ло ви не 
XIX века]. – [In]: La littéra tu re Ser be dans le con tex te eu ropéen . Tex te, con tex te 
et in ter tex tu a lité, Bor de a ux (MSHA), 2013, pp. 53–64.

233. Con stan tin de Ko sta nec (1380–1420): La Vie du de spo te Ste fan La za re vić 
(1260). [Константин Ко ста неч ки: Жи вот де спо та Сте фа на Лазаревића]. 
– [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2013.

234. Grè go i re Cam blak (v. 1360–1420): La Vie de Sa int Ste fan De čan ski (1402). 
[Григорије Цам блак: Жи ти је Све тог Сте фа на Дечанског]. – [In]: Ser bi ca, 
Uni ver sité de Bor de a ux, 2013.

235. Од тр жи шне при вре де до др жав ног мо но по ла. Пле ме ни ти ме та ли 
Ср би је и Бо сне из ме ђу Ве не ци је и Осман лиј ског цар ства (XV–XVI век). 
[From a mar ket eco nomy to a go vern ment mo no poly. Pre ci o us me tals of Ser bia 
and Bo snia bet wen Ve ni ce and the Ot to man Em pi re (15th–16th сentury)]. – Збор
ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, Но ви Сад, 2013, 142/1, стр. 1–31.

*[Са др жај]: Тр го вин ске мре же пле ме ни тих ме та ла (Ср би ја – Ду бров ник 
– Ве не ци ја). – Но вац – за ма јац раз ме не. – У скло пу др жав не при вре де – 
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осман лиј ско до ба. – Од раз ме не до др жав не ре гу ла ти ве. – Ци ти ра на ли
те ра ту ра.

236. Мон те зу мин свет ски по ре дак. Кар ди ок то ми ја као ко ла те рал ни би знис 
у ху ма ни тар ном ра ту. – Вој но де ло, Бе о град, 65/2013, 3, 271–279.
*При каз књи ге: Pi er re Péan: Ko so vo: une gu er re „ju ste” po ur un Etat ma fi e ux 
[Косово – ху ма ни тар ни рат за ма фи ја шку државу], Pa ris, Péan, Fayard, 2013.

237. Мон те зу мин свет ски по ре дак. Кар ди ок то ми ја као ко ла те рал ни би
знис у ху ма ни тар ном ра ту. – Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 
Но ви Сад, 2013, 143, стр. 367–373.
*При каз књи ге: Pi er re Péan: Ko so vo, Pa ris, 2013.
Штам па но и као по себ ни оти сак.

238. The Bal kans – an In di ca tor and An ti ci pa tion of Eu roAtlan tic Con tra dic ti ons. 
[Балкан као по ка за тељ и ан ти ци па ци ја евро а тлант ских кон традикција]. 
– [In]: Na ti o nal Re con ci li a tion, Et hnic and Re li gi o us To le ran ce in the Bal kans, 
Re con ci li a tion and Hu man Se cu rity. Bel gra de, Cen ter for Pe a ce and De ve lo p ment 
of the Uni ver sity for Pe a ce Esta blis hed the Uni ted Na ti ons, 2013, pp. 31–49.

239. Cycle littéra i re du prin ce La zar et de la ba ta il le de Ko so vo – fin XI Ve–débu t 
XVe siè cle. [Књижевни ци клус о кне зу Ла за ру и Ко сов ском бо ју – крај XIV 
– по че так XV века]. – [In]: Ser bi ca, Uni ver sité de Bor de a ux, 2013.

240. The Bal kans – an In di ca tor and An ti ci pa tion of Eu roAtlan tic Con tra dic ti ons. 
[Балкан као по ка за тељ и ан ти ци па ци ја евро а тлант ских кон традикција]. 
– [In]: New Bal kans in a Chan ging World with a Chan ging Eu ro pe. Pro ce dings of 
the Eight ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce on Re con ci li a tion, To le ran ce and Hu man 
Se cu rity in the Bal kans, Bel gra de, 20–21 oc to ber 2012. – Bel gra de, Cen ter for 
Pe a ce and De ve lo p ment of the Uni ver sity for Pe a ce Esta blis hed by the Uni ted 
Na ti ons, 2013, pp. 114–130.

*[Садржај]: Ste re otype and Stig ma ti za tion as the SelfMystifying Le ver 
of Do mi na tion. – The Co lap se of Fi nan cial Non sen se – Deb tor Eu ro pe and Cre
di tor Eu ro pe. – From Dif fe ren ces to Re gres sion. – The Re si due of Uni la te ral 
Ar bi tra tion and the Evo lu tion of the Ba lan ce of Po wer.

241. Les Bal kans, la Gran de gu er re et les gran des pu is san ce: ca u ses et ef fets [Балкан, 
Ве ли ки рат и ве ли ке си ле, узро ци и последице]. – [In]: Ser bi ca, Uni ver sité 
de Bor de a ux, 2013.
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2014.

242. Смрт Евр о пе и су мрак ци ви ли за ци је или по че так кра ја беш ча шћа и 
ми сти фи ка ци ја. Jac kes Ho gard, L’Еurpole est mor te à Pri sti na. Gu er re au Ko
so vo (prin temps – été 1999), Pa ris, Hu go and Cie, 2014). – Збор ник Ма ти це 
срп ске за дру штве не на у ке, 2014, 147, 347–349.
*При каз.
Да то ва но: Ура но по лис, 28. јул 2014.

243. Смрт Евро пе и су мрак ци ви ли за ци је или по че так кра ја беш ча шћа и 
ми сти фи ка ци ја. Jac kes Ho gard, L’Еurpole est mor te à Pri sti na. Gu er re au Ko
so vo (prin temps – été 1999), Pa ris, Hu go and Cie, 2014). – Те о ло шки по гле ди, 
47/2014, 2, 481–485.
*При каз.
Да то ва но: Ура но по лис, 28. јул 2014.

244. Бал кан ски про стор – по ка за тељ и ан ти ци па ци ја евро а тлант ских про
 ти ву реч но сти. – Ser bian Stu di es Re se arch, 5/2014, 1, 11–29.

245. Déno u e ment de la Cri se d’O ri ent et ri va lités po ur la do mi na tion régi o na le 
(1912–1913). Ar bi tra ges et im pli ca ti ons à l’ec hel le du XXe siè cle [Расплет Ис точ
ног пи та ња и над ме та ња за ре ги о нал ну до ми на ци ју (1912–1913). Ар би тра же 
и им пли ка ци је у окви ру XX века]. – [У]: Сто го ди на од по чет ка Пр вог свет
ског ра та. Исто риј ске и прав не сту ди је. Збор ник ра до ва са Ме ђу на род ног 
на уч ног ску па, Бе о град, Ан дрић град, 2014, стр. 113–124.

246. Le déno u e ment de la cri se d’Ori ent et la ri va lité des al liés bal ka ni qu es 
po ur la do mi na tion de la Macédo i ne sep ten tri o na le en 1913 [Расплет Ис точ
ног пи та ња и ри вал ство бал кан ских са ве зни ка око Македоније]. – [In]: 
De l’Em pi re à la Na tion: la si tu a tion na ti o na le, cul tu rel le, so ci a le à Se rrès et dans 
sa région de la fin du XI Xe et du de but du XXe siè cles. Pa ris – Se rrès, 2014. 

247. Ве ли ке си ле и Бал кан ски ра то ви као пред и гра Ве ли ког ра та. – [У]: 
Сто го ди на од по чет ка Пр вог свет ског ра та. Исто риј ске и прав не сту ди је. 
Збор ник ра до ва са Ме ђу на род ног на уч ног ску па, Бе о град, Ан дрић град, 
2014, стр. 109–124.
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248. Ве ли ке си ле и Бал кан ски ра то ви као пред и гра Ве ли ког ра та. – [In]: 
Ser bi ca Ame ri ca na, ja nu ar, 2014.

249. Gu er re, Di plo ma tie et Im pli ca ti ons Hu ma ni ta i res les Bal kans En tre Ar bi
tra ges еt Do mi na tion du XXe Si ec le. – [In]: New Bal kans in Cha ging World mith 
a Chan ging Eu ro pe. Pro ce dings of the Eight ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce 
on Re con ci li a tion, To le ran ce and Hu man Se cu rity in the Bal kans, Bel gra de, 
20–21 oc to ber 2012. – Bel gra de, Cen ter for Pe a ce and De ve lo p ment of the Uni
ver sity for Pe a ce Esta blis hed by the Uni ted Na ti ons, 2014, pp. 246–261.

*[Садржај]: Rap ports de la di plo ma tie ot to ma ne (une hypoc ri sie con sen
su el le à l’éshel le eu ropéen ne) [Изв еш таји осман лиј ске ди пло ма ти је (спо ра
зум но ли це мер је у европ ским раз ме ра ма)]. – Ar bi tra ges, in ter préta ti ons et 
ingéren ces à l’échel le d’un siè cle [Арбитраже, ин тер пре та ци је и ин ге рен ци је 
у то ку јед ног века]. 

250. Gu er res Bal ka ni qu es, les gran des pu is san ce et la Gran de gu er re [Балкански 
ра то ви, ве ли ке си ле и Ве ли ки рат]. – Исто риј ски за пи си, 87/2014, 3–4, 91–103.

251. Les gran des pu i san ces et la Gran de Gu er re – en je ux et in ter pret ti ons à 
tra vers la gril le de lec tu re bal ka ni que [Велике си ле и Ве ли ки рат – уло зи и 
ин тер пре та ци је кроз при зму Балкана]. – [In]: Des gu er res bal ka ni qu es à la 
Gran de Gu er re: un régard stratégi que. The a u trum bel lim Re vue de la Défen se 
na ti o na le [Балкански ра то ви и Ве ли ки рат: стра те шки по глед. The a u trum 
bel lim – ча со пис На ци о нал на одбрана], Pa ris, 2014, pp. 25–28.

252. Про ме не као им пе ра тив опо рав ка Ср би је. Дру штве ни до го вор, про
је кат отво ре ног дру штва, мо дер ни за ци ја, управ не ре фор ме: стра те ги ја 
раз во ја и ху ма ни стич ке на у ке. [The Re co very of Ser bia. The so cial com past, 
the open So ci ety Pro pject, mo der ni sa tion, ad mi ni stra ti ve Re form]. – [У]: Мо
гу ће стра те ги је раз во ја Ср би је. Уред ник Ча слав Оцић. Бе о град, Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, Оде ље ње дру штве них на у ка, Од бор за еко
ном ске на у ке, 2014, стр. 607–618.

*[Садржај]: Про све та и обра зо ва ње. – По ре ска ре фор ма и дру штве ни 
кон сен зус. – Др жа ва и дру штве ни кор пус у ери гло ба ли за ци је. – Рас кр шћа 
Ср би је.

253. Пред и гра Ве ли ког ра та. Бал кан ски ра то ви као пред и гра Ве ли ког ра та. 
Ар би тра жа ве ли ких си ла с по чет ка и с кра ја XX ве ка. – Re iss, 2014 (16. may).
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2015.

254. La Gran de gu er re et les gran des pu is san ce – ca u ses et ef fets [Велики рат 
и ве ли ке си ле – узро ци и последице]. – Bul le tin des sci en ces so ci a les, Ed. 
L’Har mat tan, 2015, № 11, pp. 41–53.

255. Ре цен зи ја. – [У]: Ви то мир Ра до ва но вић, Рад ми ла Ра до ва но вић Ва си ље
вић, Ма ла исто ри ја Обре нов ца. Бе о град, Кул тур нопро свет на за јед ни ца 
Ср би је, 2015, стр. 175–179.
Би бли о те ка „Хро ни ке се ла”. По себ на из да ња, књ. 102.
*Ко а у тор: Мар ко Пе јо вић.

256. Bjek stvo od se be. Knji ga o vre me nu Ni ko le Iva no vi ća. – [Po go vor u]: Niko
la Iva no vić: Bjek stvo od se be. Knji ga o vre me nu. Be o grad, Par te non, 2015, str. 
412–414.

257. The Bat tle of Ko so vo and Ko so vo To day – Hi story and Me mory [Косовска 
бит ка и Ко со во да нас – исто ри ја и сећање]. – [In]: The Chri stian He ri ta ge 
of Ko so vo and Me to hi ja. The Hi sto ri cal and Spi ri tual He ar tland of the Ser bian 
Pe o ple, Ser bian Press, Los An ge les, 2015, 259–267.

258. Dal ma tie [Далмација]. – [In]: François Ge or geon, Ni co las Va tin et Gil les 
Ve in stein (edt.), Dic ti on na i re de l’Em pi re Ot to man [Енциклопедија Осман лиј
ске империје], Pa ris, Édi ti ons Fayard, 2015, pp. 325–326.

259. Du brov nik (Ra gu se) [Дубровник (Ра гу за)]. – [In]: François Ge or geon, 
Ni co las Va tin et Gil les Ve in stein (edt.), Dic ti on na i re de l’Em pi re Ot to man [Енци
клопедија Осман лиј ске империје], Pa ris, Édi ti ons Fayard, 2015, pp. 377–378.

260. La pre do mi nan ce d’une fa us se con sci en ce. La gu er re po ur la do mi na tion 
glo ba le mène à la gu er re glo ba le [Доминација ла жне са ве сти. Рат за гло бал ну 
до ми на ци ју во ди гло бал ном рату]. – Bul le tin des sci en ces so ci a les, Ed. L’Har
mat tan, 2015, № 12, pp. 87–98.

261. Du brov nik (Ra gu se) – Di plo ma tie et Li ber tas. Une di plo ma tie de médi a tion 
en tre de ux mon des médi ter ranéen s [Дубровник (Ра гу за) – Ди пло ма ти ја и 
Li ber tas. Ди пло ма ти ја и ме ди ја ци ја из ме ђу два ме ди те ран ска света]. – [In]: 
La Re na is san ce d’Al ber to Te ne ti (1924–2002). Por tra it in tel lec tuel d’un hi sto rien 
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fran coita lien. Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal or ga nisé par le Col lège de Fran ce 
les 9–10 no vem bre 2012 [Ренесанса Ал бер та Те нен ти ја (1924–2002). Ин те лек
ту ал ни пор трет фран цу скоита ли јан ског исто ри ча ра. Збор ник ра до ва 
Ме ђу на род ног на уч ног ску па ор га ни зо ва ног на Ко леж де Франс 9–10. 
но вем бра 2012]. Es sa is réunis par Ma u ri ce Ai mard, Fran co is Du pri gre net 
De sro us sil les, Car lo Os so la, pu blié par Stu dii Ve ne zi a ni, LXXII, 2015, Fa bri zii 
Edi to re, Pi sa –Ro ma, MMXVI, pp. 129–146. 

262. „Проф. др Бо шко И. Бо јо вић о На цр ту за ко на о сло бо ди вје ро и спо ви је
сти”. – Срп ска пра во слав на цр ква, http://spc.rs/sr/prof_dr_bos hko_bo jo vitsh_ 
o_na cr tu_za ko na_o_slo bo di_vje ro i spo vi je sti

2016.

263. Жр тва има искон ско пра во на исти ну о сво јој про шло сти. – Све док, 
2016 (8. март).
*Фељ тон.

264. Над моћ на си ља ла жне све сти. – По ли ти ка, 113/2016 (17–26. ја ну ар).
*Фељ тон у де сет на ста ва ка. 

265. L’Εmpire et l’éter ni te – Ste fan Du šan et la Mont At hos. Légi ti ma tion 
impéri a le et ca u tion re li gi e u se [Царство и веч ност – Цар Ду шан и Све та Го ра. 
Ле ги ти ми тет им пе ри је и по др шка религије]. – [In]: Hi sto i re, mémo i re et 
dévo tion. Re grads cro isés sur la con struc tion des iden tités dans le mon de ort ho doxe 
aux épo qu es byzan ti ne et postbyzan ti ne, Pa ris, Ra du Paun, Seyssel, La Pom me 
d’or, 2016, pp. 145–156.

266. Стефан Немања и наслеђе светородне лозе у владарским повељама 
од XIII до XVII века [Stefan Nemanja and the Heritage of saintly Lineage in 
Rulers’ Charters of the XIII to XVII Centuries]. – [У]: Стефан Немања – пре
по добни Симеон Мироточиви – Stephan Nemanja – Venerable Simeon the 
Myroblite. Зборник радова, том II [уредник Милан Радујко]. – Беране: 
Епископија Будимљансконикшићка, Манастир Ђурђеви ступови; Цети
ње: Митрополија црногорскоприморска, Цетињски манастир; Београд: 
Институт за историју уметности, Филозофски факултет: Институт за срп
ски језик САНУ, 2016, стр. 707–718.
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*[Садржај]: Краљевство  светородне лозе Немањића. Краљевина Бос
на. Деспотовина. Ктиторство влашких и молдавских владара. Ктиторcтво 
руских царева. Обнова влашког и молдавског ктиторства.

2017.

267. Ср би ја је не срећ на ка пи ја Бал ка на. (Пр ви део). – Пе чат, Бе о град, 2017, 
458 (17. фе бру ар).
*Раз го вор во ди ла Би ља на Жив ко вић.

268. Бу ди те по том ци да би сте би ли пре ци. (Дру ги део ин тер вјуа). – Пе чат, 
Бе о град, 2017, 459 (24. фе бру ар).
*Раз го вор во ди ла Би ља на Жив ко вић.

2018.

269. Од кле ве те до ло ма че. Аси ме три ја од го вор но сти или за ме на те за у 
ин кри ми на ци ји срп ског књи жев ног на сле ђа. – Збор ник Ма ти це срп ске 
за дру штве не на у ке, Но ви Сад, 2018, 1, 143–152.
*При каз књи ге Бо ри са Бу ла то ви ћа: Окле ве та на књи жев ност, Но ви Сад, 
2017.

270. Ale xan der Korb: Im Schat ten des Wel tkri ges. Mas sen ge walt de Us ta ša ge gen 
Ser ben, Ju den und Ro ma in Kro a tien, 1941–45. Dis ser ta ti onschrift zur Er lan
gung des aka de mischen Gra des Doc tor phi lo sop hie (Dr. Phil.) [Александар 
Корб, У сен ци Дру гог свет ског ра та. Уста шко ма сов но на си ље над Ср би ма, 
Је вре ји ма и Ро ми ма у Хр ват ској 1941–1945. Ди сер та ци ја за до би ја ње ака
дем ског сте пе на док то ра фи ло зо фи је. Хум болт уни вер зи тет, Берлин]. – 
Го ди шњак за ис тра жи ва ње ге но ци да, 2018, 10, 169–187.

*[Садржај]: Rap port de lec tu re (171–178). – Из ве штај о ана ли зи (179–186). 
– Пи смо Da ni e la Weysso wa од 31. маја 2011. и ње гов пре вод с фран цу ског 
(187–188).

271. Три Ри ма и Ве ли ки ин кви зи тор. – Га лак си ја но ва, http://ga lak si ja no va.rs / 
tr iri maive li kiin kvi zi tor/
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272. Ан ђе ли По гу би те љи. – Га лак си ја но ва, http://ga lak si ja no va.rs /an de li 
po gu bi te lji/ 

273. Од кле ве те до ло ма че: аси ме три ја од го вор но сти или за ме на те за у ин
кри ми на ци ји срп ског књи жев но на сле ђа. – По во дом књи ге Окле ве та на 
књи жев ност. Иде о ло шки аспек ти у кри тич ком са гле да ва њу срп ске књи
жев но сти и кул ту ре кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка, Бо ри са Бу ла то ви ћа. 
– [У]: Спо ро ви о бу дућ но сти Ср би је и СА НУ: Шта и ка ко да ље? Дру ги део: 
Исти на и сло бо да, при ре дио ака де мик Ча слав Оцић, Бе о град 2018, стр. 
295–307.

273b. „Цр на ру ка” и цр ве на ом ча. – Га лак си ја но ва, https://ga lak si ja no va.rs /
cr naru kaicr ve naom ca/

274. „Бој на Ко со ву” у фран цу ском двор цу. – Спут њик.
https://ta mo da le ko.co .rs /bo jna ko so vuufran cu skomdvor cu/

2019.

275. Pre fa ce [Предговор]. – [In]: Fe li pe Her nan dez: Éli tes, in tel lec tu els et 
déman tèle ment de la You go sla vie, Ar chi ves du Qu ai d’Or say et témo ig na ges d’un 
pro ces sus de lon gue durée (1945–1991) [Елите, ин те лек ту ал ци и де мон ти ра
ње Ју го сла ви је. Ар хив Ке д’ Ор се ја и све до че ња о про це су ду гог тра ја ња 
(1945–1991)], Pa ris Har mat tan, 2019, pp. 11–13.

276. Eli te, in te lek tu al ci i ras pad Ju go sla vi je, Ahiv Ke d’Or se ja i sve do čan stva o 
pro ce su du gog tra ja nja (1945–1992), Га лак си ја но ва.
https://ga lak si ja no va.rs /eli teudi ja lo guglu hih/?script=lat.

277. Dun do Ma ro je en Fran ce [Дундо Ма ро је у Фран цу ској. Пре вод Дун да 
Ма ро ја Ма ри на Др жи ћа од Ве ре Бојовић]. – [У]: Срп скофран цу ске књи
жев не и кул тур не ве зе у европ ском кон тек сту 1 [Les re la ti ons littéra i res et 
cul tu re les fran coser bes dans le con tex te eu ropéen . 1]. Уре ди ли др Је ле на Но ва
ко вић и проф. др Ми ли вој Сре бро. Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, Уни вер зи тет 
Бор до Мон тењ – Бор до, 2019, стр. 89–99.

*[Садржај]: Un mod èle de synthèse re na is san ce cul tu rel le à l’a u de de 
l’épo que mo der ne. De ux re présen ta ti ons de Dun do Ma ro je en Fran ce. La lan gue 
de Ma rin Dr žić. Sa že tak.

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа



278. Aut ho nomy of the In di vi dual and Ci vi li sa tion Plu ra lism Ver sus the Mo no
po le of Fal se Con sci en ce [Аутономија по је дин ца и ци ви ли за циј ски плу ра
ли зам вер сус мо но пол ла жне савести]. – [In]: In ter na ti o nal Con fe ren ce on 
Pe a ce and De moc ra tic Mul ti la te ra lism, Bel gra de, 23–24 oc to ber 2018, Cen ter 
for Pe a ce and De ve lop ment of the Uni ve wr sity for Pe a ce esta blis hed by the 
Uni ted Na ti ons, Bel gra de 2019, pp. 29–38. 

279. Је ле на Ша у лићБо јо вић. Хе ро и на о ко јој се не до вољ но зна. При ре дио 
Бо шко И. Бо јо вић. – Дан, Под го ри ца, 2019 (19. но вем бар – 28. но вем бар).
*Об ја вље но у де сет на ста ва ка: (1). Не у стра ши ва ко мит ки ња и вој вот ки ња. 
– (2). За го нет на смрт Ми ло ша Ша у ли ћа. – (3). Дје ло ва ње сло бо до ум них 
ин те лек ту а ла ца. – (4). По ли ти ка у Цр ној Го ри по па Пер ка од ве ла до гај та на. 
– (5). Гу ше ње устан ка и на ста вак ко мит ске бор бе. – (6). Страх и тре пет за 
не при ја тељ ске вој ни ке. – (7). Бу гар ски те рор и зви јер ства. – (8). Страх и 
тре пет за не при ја те ље. – (9). Ју нак ко ји је у ле ген ду ушао за жи во та. – (10). 
Ра ме уз ра ме у бор би, Је ле на и Бо шко.

280. En hom ma ge à Pe tre S. Na stu rel [Сећање у част Пе треа С. Настурела], 
Préfa ce [Предговор]. – [У]: Pe tre S. Na stu rel, Études d’hi sto i re byzan ti ne et 
postbyzan ti ne [Студије ви зан тиј ске и пост ви зан тиј ске историје], Edi tion 
par E. C. An toc he, Li dia Co to va nu, I.–A. Tu do rie, Académie Ro u ma i ne, In sti tut 
d’étu des SudEst eu ropéen nes, Bra i la 2019, pp. 11–16.

2020.

281. Су срет са проф. др Бо шком Бо јо ви ћем. Бу дућ ност књи ге и чи та ла штва 
за ви си оп ста нак по су ста ле ци ви ли за ци је. – Дан, Под го ри ца, 2020 (6. ја нуар).
*Раз го вор во дио Алек сан дар Ћу ко вић.

282. До га ђа ње на ро да, Цр на Го ра (Мон те не гро) је ди на зе мља у све ту у 
ко јој ве ћин ски је зик не ма ни ма њин ска пра ва. Од Жу те гре де до ми ро
љу би вог (вер ског) устан ка. – Све док, Бе о град, 35/1219–1220, бр. 2–3.

283. Алај бар јак Се ку ле Др ље ви ћа. – Гeoполитика.ru, 24. 2. 2020.

284. Pe trov dan ska skupšti na 12. ju la 1941. Ma re No strum. – Sve dok, Бе о град, 
24. 2. 2020.
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284a. Byznce et les Sla ves méri di o na ux: al li an ces dynsti qu es ma tri mo ni a les 
(Xe–X Ve siè cle). – Re vue des étu des SudEst eu ropéen nes, Bu ca rest, LVI II/2020, 
1–4, 5–28.

*Sa dr žaj: Les ma ri a ges byzan ti nobul ga res. – Les ma ri a ges byzan ti no
ser bes.

284b. Ni co las Pe tro vitch: Hélène de Cha or ces, re i ne de Ser bie (v. (245–1314). 
Epo u se, ve u ve et sa in te [Јелена од Ша ур са, кра љи ца Ср би је (око 1245–1314). 
Су пру га, удо ви ца, светица], In sti tut d’Études sla ves [Институ т за сла ви
стич ке студије], Pa ris, 2020 (295 + XLIV stra na).
*Re cen zi ja (7 stra ni ca).
У штам пи.

284c. У збе гу по пају на ка Ми тра Ло пу ши не. – [У]: Про та Ми тар Ло пу ши на: 
Мо ја гор ка сје ћа ња. При ре ди ли То ми слав То мић, То маш Ћо ро вић, Рај ка 
Ву ја чић, Бе о град 2020, стр. 160–161.

284d. Com mu na uté spi ri tu el le et lin gu i sti que ser boro u ma i ne. So li da rité ort
ho do xe, échan ges cul tu rels, con ti nu ité idéolo gi que, éver géti sme prin ci er, de 
Ce ti nje à Târgovişte, de Bu ca rest au Mont At hos et Chi lan dar – un par co urs 
transort ho do xe (XV

ème
–X VI I 

ème
 siè cle) [Српскору мун ско ду хов но и је зич

ко за јед ни штво у пра во сла вљу, кул тур не раз ме не, иде о ло шки кон ти ну
и тет и вла дар ско кти тор ство – од Це ти ња до Тр го ви шта, од Бу ку ре шта 
до Све те Го ре и Хи лан да ра – тран спра во слав на пу та ња (XV–XVII век)]. 
– [У]: Témo ig na ges ort ho do xes et hi sto ri qu es dans l’espa ce ro u mainau x  V–XVI 
siè cles: Mărturii Or to do xe și Isto ri ce în Spațiul Românesc în se co le le V–XVI 
[Православна и исто риј ска све до чан ства на про сто ри ма ру мун ских зе
ма ља V–XVI век (на ру мун ском)], Bra sov, Ed. Li bris Edi ti o nal, décem bre 
2020.
*20 стра ни ца, пред из ла ском из штам пе.

2021.

284e. САНУ и косовско питање: сто докумената / уредник Часлав Оцић; 
Бео град: Глас јавности, XXVI (библиотека Continuum № 15), 2021; Бошко 
Бо јовић: Три пута за један век (стр. 106–107); Спин доктор – Едвард Бернејс: 
пропагандом од хаоса до поретка (стр. 309–313).

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа



III. ПРЕ ВО ДИ ЛАЧ КИ РАД

285. [De spot Ste fan Lazarević]: L’In scrip tion du De spo te Ste fan sur la stèle de 
Kos so vo. – [In]: Le mes sa ger ort ho do xe, Nu me ro spe cial, Les Ser bes, un pe u ple 
ort ho do xe, Pa ris, III, 1987, pp. 99–101.
*Нат пис на Ко сов ском сту бу. Пре ве де но из књи ге: Де спот Сте фан Ла за
ре вић: Књи жев ни ра до ви. При ре дио Ђор ђе Три фу но вић, Бе о град, 1979, 
стр. 158–160.

286. Елен Ар ве лер: По ли тич ка иде о ло ги ја Ви зан тиј ског цар ства [L’ideo
lo gie po li ti que de l’em pi re Byzan tin]. Пре вео Бо шко Бо јо вић. Пред го вор 
на пи сао Љу бо мир Мак си мо вић. – Бе о град, „Фи лип Ви шњић”, 1988; стр. 
187; 21 цм
Би бли о те ка Ре тро спек ти ве.

287. Елен Ар ве лер: Фун да мен тал на на че ла по ли тич ке ми сли у Ви зан ти ји. 
Пре вео Бо шко Бо јо вић. – Гра дац, Ча чак, 20/1993, 119, 69–77.
*Од ло мак из књи ге По ли тич ка иде о ло ги ја Ви зан тиј ског цар ства, Бе о град, 
1988.

288. L’idéolo gie mo nar chi que dans les ha gio-bi o grap hi es dyna sti qu es du 
Moyen Âge serbe [Владарска иде о ло ги ја у ди на стич ким ха ги о гра фи ја ма 
срп ског сред њег века]. – Ro ma, Pon ti fi cio Is ti tu to Ori en ta le, 1995, LII + 727; 
24 cm
*La vie abre gee de sa int Si meon le Myroblyte par Ni kon le Hi e ro solymi tain 
[Скраћено жи ти је Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог од Ни ко на Јерусалимца]. 
Tra duc tion [превод са српскословенског], 271–300.
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Tro i si e me par tie [Трећи део]. Sa i ni te et royau te [Светос т и краљевство]. Le 
hiérar chi que et le cha ri sma ti que com me fon de ments de l’idéolo gie du po u vo ir 
[Хијерархија и ха ри зма као те ме љи вла дар ске идеологије], 301. Aux so ur ces 
littéra i res de l’idéolo gie mo nar chi que (XI I I e–X Ve siè cles) [Књижевни из во ри 
вла дар ске иде о ло ги је (XI I–XV век)] (пре вод са срп ско сло вен ског на фран
цу ски ве ли ког бро ја од ло ма ка из ха ги о граф ских, хим но граф ских, но та ри
јал них и ду гих срп ских сред њо ве ков них тек сто ва на фран цу ски), 301–699.

289. Ra gu se et l’Em pi re Ot to man (1430–1520). Les ac tes im pe ri a ux ot to mans 
en vi e ux-ser be de Mu rad II a Se lim Ier [Дубровник и Осман лиј ско цар ство 
1430–1520. Сто два де сет де вет фер ма на ото ман ских султана]. – Pa ris, As
so ci a tion Pi er re Be lon, Eco le des Ha u tes Études en Sci en ces So ci a les, 1998.
*Les tex tes [Tek sto vi]. – Tex tes: Fir mans de Mu rad II (1421–1451) [Фермани 
Му ра та II (1421–1451)]. – Fir mans de Meh med II (1451–1481) [Фермани Мех
ме да II (1451–1481)]. – Fir mans de Bayezid II (1481–1512) [Фермани Ба ја зи та II 
(1481–1512)]. – Fir mans de Se lim Ier (1512–1520) [Фермани Се ли ма Пр вог 
(1512–1520)] (пре вод 129 фер ма на и дру гих ака та осман лиј ске Ве ли ке пор те, 
из да тих на ста ро срп ском је зи ку, на фран цу ски), 183–374.

290. Ra gu se et les Ot to mans (1520–1566). Dix ac tes de Su leyma n Ier (Tra duc tion 
française de dix ac tes du sul tan Su leyma n Ier, déli vres de 1520 à 1566 par la 
chan cel le rie impéri a le ot to ma ne, à l’a dres se de Ra gu se. Étude hi sto ri que, phi
lo lo gi que et com men ta i res, no tes ono ma sti qu es et to ponymi qu es). – Tur ci ca 
35/2003, pp. 257–290.
*Пре вод 10 фер ма на и дру гих ака та Су леј ма на За ко но дав ца, из да тих на 
ста ро срп ском је зи ку, на фран цу ски, 271–288.

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа



291. Chi lan dar et les pays Ro u ma ins (XVe–X VI Ie siè cle). Les ac tes prin ces ro u ma
ins des ar chi ves de Chi lan dar (MontAt hos). [Хиландар и ру мун ске кне же ви не 
(ХV–XVII век. По ве ље вла шких и мол дав ских вла да ра из Хи лан дар ског 
ар хи ва). Исто риј ска и фи ло ло шка студија]. – Pa ris, As so ci a tion Pi er re Be lon, 
2010; 263 pp.; + 1 ele kr ton ski op tič ki disk (DVDROM); 24 cm
*Из да ње тек ста и пре вод са ста ро срп ског на фран цу ски 29 вла дар ских 
по ве ља и дру гих ака та из Хи лан дар ског ар хи ва, 123–228.

292. [De spot Ste fan Lazarević]: Dit d’Amo ur (Slo vo ljub ve). – [In]: Cor re spon
den za d’amo ro si sen si. L’omo e ro ti smo nel la let te ra tu ra me di e va le, Ge no va, 2008, 
pр. 288–290.
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IV. УРЕ ЂИ ВАЧ КА И ПРИ РЕ ЂИ ВАЧ КА  
ДЕ ЛАТ НОСТ

293. Fran sis Kont, Slo ve ni: na sta nak i raz voj slo ven skih ci vi li za ci ja u Evro pi 
(VI –XI II vek) [Les Sla ves. Aux ori gi nes des ci vi li sa ti ons d’Eu ro pe cen tra le et 
ori en ta le (VI –XI II siè cles)]. Пре вод Гор да на Пе тро вић. – Бе о град, „Фи лип 
Ви шњић”, 1989; стр. 734; 21 см
Би бли о те ка: Ре тро спек ти ве.
Уред ни штво и ко мен та ри Бо шко И. Бо јо вић.

294. ЖанМа ри До ме нак, Иде је за крај овог ве ка: пре глед са вре ме них 
иде ја [En qu ê te sur les idées con tem po ra i nes]. Пре вод Жар ко Ви до вић. Пред
го вор и уред ни штво Бо шко И. Бо јо вић. – Бе о град, Књи жев не но ви не, 
1991; стр. 202; 21 см

295. HE RO DO TE № 67: La qu e sti on ser be [Српско питање], Pa ris, jan. 1993 
(са рад ња за уре ђи ва ње спе ци јал ног бро ја)
*EDI TO RIAL: Yves La co ste, La qu e sti on ser be et la qu e sti on al le man de [Српско 
пи та ње и не мач ко питање]. – Mic hel Ro ux, A pro pos de la „pu ri fi ca tion et hni que” 
en Bo snie Herzégo vi ne [Поводом „ет нич ког чи шће ња” у Бо сни и Херцего
вини]. – Stépha ne Yéra si mos, Qu el le po li ti que po ur les Bal kans? [Која по ли ти ка 
за Бал кан?] Bal kan Re se arch Cen ter [Џон Заметица], No te aux par le men ta i res 
bri tan ni qu es sur la Bo snieHerzégo vi ne [Нота бри тан ским пар ла мен тар ци ма 
о Бо сни и Херцеговини]. – Du san T. Ba ta ko vic, Le géno ci de dans l’État indé
pen  dant cro a te (1941–1945) [Геноцид у НДХ (1941–1945)]. – Bo sko I. Bo jo vic, 
De ux re présen ta ti ons géopo li ti qu es [Две ге о по ли тич ке концепције]. – Xa vi er 
Bo u ga rel, Bo snieHerzégo vi ne: ana to mie d’u ne po u driè re [Босна и Хер це го
ви на: ана то ми ја па кле не машине]. – Bo sko I. Bo jo vic, Bo snieHerzégo vi ne: 



po ur une so lu tion équ i ta ble, po ur un arrêt immédi at des ho sti lités [Босна и Хер
 це го ви на: за оп ште при хва тљи ви спо ра зум, за нај бр жи пре кид непријатељ
става]. – Éti en ne Co pe a ux et Stépha ne Yéra si mos, La Bo snie vue du Bosp ho re 
[Босна ви ђе на са Босфора]. – Oli vi er De slon des, La qu e sti on de Macédo i ne. 
La Macédo i ne en qu ê te de re con na is san ce [Питање Ма ке до ни је. Ма ке дон ска 
те жња за признањем], – en tre tien avec Ber nard Lory. – Mic hel Ro ux, Al ba nie, 
sep tem bre 1992. – Im pres si ons de voyage et in ter ro ga ti ons [Албанија, сеп тем бар 
1992. – Ути сци с пу то ва ња и недоумице].

296. Études Bal ka ni qu es. Ca hi ers Pi er re Be lon. Rec her ches in ter di si pli na res sur 
les mon des helléni qu es et bal ka ni qu es. [Балканске сту ди је. Све ске Пјер Бе лон 
– Ин тер ди сци пли нар на хе лен ска и бал кан ска истраживања]. – Pa ris, 1997, 
№ 4; p. 221.
(Di rec te ur sci en ti fi que An dre Gu il lou, Rédac te ur en chef Pa o lo Odo ri co, éd. 
„De Boc card”), som ma i re du № 4 di rigé par Boš ko Bo jo vić.
Глав ни уред ник и увод ни тек сто ви Бо шко И. Бо јо вић.
Са др жај: 
1. B. Bo jo vić (EHESS), In tro duc tion [Предговор], pp. 5–15.
2. B. Ge or gi ev, B. Bo jo vić (EHESS), „La littéra tu re au toc hto ne (ha gi o grap hi que 

et hi sto ri o grap hi que) en Bul ga rie médiéva le” [Аутох тона књи жев ност (ха
ги о граф ска и ле то пи сна) у сред њо ве ков ној Бугарској], pp. 21–44.

3. B. Bo jo vić (EHESS), „La littéra tu re au toc hto ne sudsla ve au MoyenAge” 
[Јужнословенска ау тох то на књи жев ност сред њег века], pp. 47–82.

4. M. Ca za cu (CNRS), „La littéra tu re au toc hto ne des pays ro u ma ins au Moyen
Age” [Аутох тона књи жев ност ру мун ских зе ма ља у сред њем веку], pp. 
85–103.

5. T. Jo va no vić (Univ. De Bel gra de), „L’étu de des apo cryphes dans les ma nu scrits 
médiéva ux ser bes” [Апокрифи у срп ском ру ко пи сном на сле ђу сред њег 
века], pp. 107–132.

6. P. Na stu rel (CNRS), „Denys II de Con stan ti no ple ’em pe re ur et pa tri ar che’ 
(1546)” [Денис Дру ги ца ри град ски ’цар и па три јарх’ (1546)], pp. 135–146.

7. Raj wan tee LakshmanLe pain (Ti ra na, Al ba nie), „Le sen ti ment re li gi e ux dans 
la com mu na uté mu sul ma ne de Be rat (1844–1912)” [Верска свест код му
сли ма на у Бе ра ту (1844–1912)], pp. 149–175.

8. Nat ha lie Clayer (CNRS), „Pres se et iden tité na ti o na le en 1903–1904 d’a près 
les rap ports des con suls au strohon gro is” [Штампа и на ци о нал ни иден ти тет 
1903–1904. пре ма из ве шта ји ма ау стро у гар ских кон зула], pp. 177–197 + 
1 car te
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9. A. Po po vić (EHESS), „La pres se des mu sul mans des Bal kans au co urs de la 
Se con de gu er re mon di a le (1941–1944/45)” [Муслиманска штам па на Бал
ка ну за вре ме Дру гог свет ског ра та (1941–1944/45)], pp. 201–221.

297. Ава Ју стин. Вре ме је исе чак веч но сти. – Бе о град, Ми ха и ло Ра и че вић 
– Брат ство Св. Си ме о на Ми ро то чи вог, 2006; стр. 132; 21 х 21 см
*Из да ње при пре мио, пред го вор [„Отац Ју стин (По по вић)”] и по го вор 
[„Вре ме је исе чак веч но сти”. Фо то гра фи ја – за у ста вље но време] на пи сао 
Бо шко И. Бо јо вић.
Об ја вље но под дру гим име ном (псе у до ним): Ми ха и ло Ра и че вић (за из
да ва ча)

298. Ава Ју стин – вре ме је исе чак веч но сти – Αββας Ιουστινος: Ο χονος 
είναι ένα κομματι από την αιωνιοτητα – Ab ba Ju stin: Ti me is a Frag ment of 
Eter nity, дру го до пу ње но (срп скогрч коен гле ско) из да ње, Бе о гра д – 
Вр њач ка Ба ња 2014, стр. 136, илу стр. 21 х 21 см; из да ва чи Бо шко Бо јо вић, 
Ма на стир Ће ли је, Брат ство Св. Си ме о на Ми ро то чи вог, Лос Ан ђе лес: 
Се ва сти јан Прес, уред ник епи скоп за пад но а ме рич ки Мак сим – Упо ре до 
срп., енгл. и грч. текст. – Отац Ју стин (По по вић): стр. 6–11. – „Вре ме је 
исе чак веч но сти”: фо то гра фи ја – за у ста вље но вре ме: стр. 131–136. 
а) По по вић, Ју стин (1894–1979) – Ал бу ми 
Пре вод на грч ки: се стра Те кла, на ен гле ски: Алек сан дра Сто ја но вић
Бо шко Бо јо вић – при ре ђи вач, ау тор пред го во ра и по го во ра, лич на фо то
до ку мен та ци ја.

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа



V. БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА РА ДО ВА  
О ПРОФ. ДР БО ШКУ И. БО ЈО ВИ ЋУ
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Га ври ло Ле снов ски 170
Ге ор ги ев, Бо ри слав 108, 296
Гр ди на, Игор 300
Гри го ри је, вла ди ка 183
Гри го ри је Цам блак 1, 3, 6, 13, 20, 108, 

234

Да ви до ва, Ев ге ни ја 320
Да ни ло II, ар хи е пи скоп срп ски 3, 6, 

13, 20, 109, 230
Да ни ло III, па три јарх срп ски 1, 3, 13, 

20
Ди ми три је Кан та ку зин 13, 20
До мен ти јан 1, 3, 13, 20, 228
Дра шко вић, Вук 66
Др жић, Ма рин 23, 277
Др ље вић, Се ку ла 283
Ђу рађ Бран ко вић, деспот 132

Ек ме чић, Ми ло рад 13
Епак тит, Ан до ни је Ра фа и ло 1, 3

Жив ко вић, Би ља на 267, 268
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За ме ти ца, Џон 293
Зо граф Лон гин 13, 20

Ива но вић, Ни ко ла 256

Ја ков, ар хи е пи скоп срп ски 3
Јак шић, Спа со је Ша у ла 18, 21, 279
Ја нић, Ђор ђе 223
Јев ста ти је II, ар хи е пи скоп срп ски 3
Јев тић, Ата на си је 63
Је ле на Бал шић, прин це за 1
Је ле на, краљица (Hélène de Cha or ces, 

re i ne de Ser bie) 1, 3, 284b
Је ро тић, Вла де та 5, 301
Је фи ми ја 3
Је фрем, па три јарх срп ски 1, 3, 6, 109
Јеф ти ми је, па три јарх бу гар ски 108
Јо а ким Осо гов ски 171
Јо а ни ки је, па три јарх срп ски 1, 3
Јо ван II, ви зан тиј ски цар 4
Јо ван III Кан та ку зин, ви зан тиј ски 

цар 7
Јо ван III Ду ка Ва та зес, ви зан тиј ски 

цар 7
Јо ван Ци ми ски је, ви зан тиј ски цар 

4, 7
Јо ва но вић, То ми слав 9, 296
Ју сти ни јан, ви зан тиј ски цар 4, 7

Ка ра џић, Вук 27, 60
Ка стри от, Јо ван 9, 48, 169
Ка стри от, Скен дер бег 48
Кир Ко зма 9, 178
Кир Си лу ан 6, 13, 20
Кне же вић, Ми лош 201
Кон стан тин, ви зан тиј ски цар 7
Кон стан тин V, ви зан тиј ски цар 7
Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит, ви

зан тиј ски цар, 4

Кон стан тин ХI Дра гаш, ви зан тиј
ски цар 7

Кон стан тин Ко сте неч ки Фи ло зоф 
1, 3, 6, 13, 109, 233

Кон стан тин Ми ха и ло вић из Остро
ви це 1

Конт, Фран сис 293
Ко са ча, Стје пан Вук шић 2, 23
Ко ти, Фла вио 105
Ко шу тић, Ол га 99

Лав III, ви зан тиј ски цар 7
Лав IV, ви зан тиј ски цар 7
Лав V, ви зан тиј ски цар 7
Лав VI Му дри, ви зан тиј ски цар 4, 

7
Ла зар Бран ко вић, деспот 1
Ла зар Хре бе ља но вић, кнез 1, 3, 6, 13, 

20, 109, 131, 174, 239
Ло пу ши на, Ми тар 22, 284c

Мак сим, ар хи е пи скоп срп ски 169
Мак сим, епи скоп за пад ноаме рич ки 

298
Мак си мо вић, Љу бо мир 13, 63, 286, 

299, 333
Ма ној ло I Ком нен, ви зан тиј ски цар 

4, 7
Ма ној ло II, Па ле о лог, ви зан тиј ски 

цар 7
Ма ра Бран ко вић, сул та ни ја 40, 135
Мар ко, епи скоп пећ ки 1, 3, 13, 20
Маркс, Карл 14
Мех мед II, тур ски сул тан 2, 22, 24, 

30, 34, 53, 80, 85, 100, 289
Ми ла но вић, Ми ле на 336
Ми ли кић, Де јан 111a, 226
Миљ ко вићБо ја нић, Ема 322
Ми тро вић Ђи лас, Ми тра 22

Ре ги стри
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Ми ха и ло вић, Ду шан 166
Ми ха и ло II, ви зан тиј ски цар 4
Ми ха и ло III, ви зан тиј ски цар 4
Ми хаљ чић, Ра де 306
Мон те зу ма 52, 236, 237
Му рат II, тур ски сул тан 2, 24, 53, 80, 

289

Ни ко дим, ар хи е пи скоп срп ски 3
Ни кон Је ру са ли мац 1, 13, 20, 25, 54, 

55, 78, 84, 116 208, 288
Ни ћи фор II Фо ка, ви зан тиј ски цар 4
Но ва ко вић, Је ле на 277
Но ва ко вић, Љу ба 22

Осто јић, Не го слав П. 10, 11, 177, 187–
189

Оцић, Ча слав 252, 284e

Па вић, Ми ло рад 69
Пај си је Ја ње вац, па три јарх срп ски 

6,13, 20
Пе јо вић, Мар ко 255
Пе тар Ко ри шки 14, 16, 230
Пе тро вић, Гор да на 3, 93, 293
Пе тро вић, Ни ко ла 284б
Поп Ду кља нин 6
По по вић, А. 296
По по вић, Ју стин 13, 20, 297, 298
По по вић, Ра до ван 305
По по вић, Ра до мир Ј. 302
Про хор Пчињ ски 173
Пу нић, Ста ни слав 303

Ра до ва но вић, Ви то мир 255
Ра до ва но вић, Рад ми ла 255
Ра дуј ко, Ми лан 266
Ра јак, Ми ло рад 22
Ро ман I Ле ка пен, ви зан тиј ски цар 4

Са ва Све ти (принц Раст ко Не ма њић, 
Са ва I ар хи е пи скоп) 1, 3, 6, 9, 13, 
20, 25, 54, 55, 78, 84, 88, 109, 152, 
178, 228, 230

Са ва III, ар хи е пи скоп срп ски 3
Са мар џић, Пре драг 326
Све та Пет ка Па ра ске ва 115
Се ле нић, С. 325
Се лим I, тур ски сул тан 2, 23, 289
Си мо вић, Алек сан дар Аца 17
Си мо вић, Ми тар 17
Спре мић, Мом чи ло 3
Сре бро, Ми ли вој 277
Сре те но вић, Мир ја на 331
Ста рац Иса и ја 6, 13, 20, 109, 172
Сте фан Ла за ре вић, деспот 1, 3, 6, 13, 

47, 49, 57, 109, 154, 167, 182, 208, 
219, 220, 234, 285, 294

Сте фан Не ма ња, велики жупан (Све
ти Си ме он Ми ро то чи ви) 1, 3, 6, 
13, 20 25, 54, 55, 78, 84, 88 109, 
208, 228, 262, 288

Сте фан Немањић, син Стефана Не
ма ње (Стефан Пр во вен ча ни) 1, 
3, 13, 20, 155

Сте фан Ра до слав, краљ 1
Сте фан Вла ди слав, краљ 1
Сте фан Дра гу тин, краљ 1, 3
Сте фан Урош I Ве ли ки, краљ 1, 23
Сте фан Урош II Ми лу тин, краљ 1, 3
Сте фан Урош III Де чан ски, краљ 1, 

3, 6, 109, 234
Сте фан Урош IV Ду шан, краљ и цар 

1, 3, 153, 229, 266
Сте фан Урош V Не ја ки, цар 1, 6
Сте фан Шти ља но вић 175
Сто ја но вић, Алек сан дра 298
Су леј ман I За ко но да вац, тур ски сул

тан 23, 41, 136, 290
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Те о дор II Ла ска рис, ви зан тиј ски цар 
7

Те о до си је Ве ли ки, ви зан тиј ски цар 7
Те о до си је II, ви зан тиј ски цар 7
Те о до си је Хи лан да рац 1, 3, 13, 20, 

159, 230
Те о фил, ви зан тиј ски цар 4
Тер хис, Да ни ел 105
То мић, Т. 284с
Три фу но вић, Ђор ђе 293
Туђ ман, Фра њо 76

Ћир ко вић, Си ма М. 3, 306
Ћо ро вић, То маш 284с
Ћу ко вић, Алек сан дар 281

Фер јан чић, Бо жи дар 63
Фо тић, Алек сан дар 1274

Цвет ко вић, Ср ђан 17

Ша у лић, Ми лош 18, 21, 279
Ша у лић, Но ви ца 18
Ша у лић, Пе тар Пер ко 18, 21, 279
Ша у лић, Ста на 18, 21
Ша у лић Бо јо вић, Је ле на 18, 21, 279

*

Ah we i ler, Hélène 59, 63, 286, 287, 299–
304

Aymard, Ma u ri ce 261
An toc he, E. C. 280

Bart hes, Ro land 8
Bel di ce a nuSte in her, Ire ne 2, 85, 312
Ber que, Jac qu es 8
Bi eg man, Ni co las H. 315
Bi li arsky, Ivan 307, 320

Blan chot, Ma u ri ce 8
Bo i se def fre, Pi er re de 8
Bo u ga rel, Xa i ver 295

Cas sou, Jean 8
Ca za cu, M. 296
Clayer, Nat ha lie 296
Con to u masCon fi cel lo, Vas sa 4
Co pe a ux, Eti en ne 295
Cot ti, Fla vio 105
Co to ve a nu, Li dia 280

De lo u is, O. 329
De slon des, Oli ver 295
De vil lers, Phi lip pe 8
Do me nach, JeanMa rie 8, 74, 294, 304
Du pri grent De sro us sil les, François 261

Fle et, Ka te 321
Flu sin, Ber nard 38, 123
Fo gli a di ni, Ema nu e la 336

Ga raudy, Ro ger 8
Ge or geon, François 258, 259
Gi le skogSchot, San dra 140
Gorz, An dré 8
Gos se lin, FrançoisXa vi er 327
Go to ve a nu, Li dia 280
Gu il lou, An dré 296, 304
Gu ran, Pe tre 123, 310

Her nan dez, Fe li pe 275
Ho gard, Jac qu es 244
Hu rau, Pe ter 38

Im ber, Co lin 317, 334
Io ne sco, Eugène 8

Ja hiel, Ge or ges 4
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Korb, Ale xan der 270

La co ste, Yves 295
La co u tre, Jean 8
LakshmanLe pain, Raj wan tee 300
Le i ris, Mic hael 8
Le qu en ne, M. 91
Le vett, Jef frey 177
Lory, Ber nard 295

Ma la mut, Eli sa beth 307
Mar qu is, G. 91
Mo ra riu, Ma xim 336a

Na stu rel, Pe tre S. 9, 26, 39, 58, 133, 
180, 280 

Odo ri co, Pa o lo 296
Os so la, Car lo 261

Par me lin, Hélène 8
Paun, Ra du 9
Péan, Pi er re 52
Pi con, Gaёtan 8
Pig non, Edo u ard 8
Pod skalsky, G. 140, 164
Pog gi, V. 314

Rady, Maryn 309
Rob beGril let, Alain 8
Ro ux, Mic hel 295

Sa mary, Cat he ri ne 91
Schmidt, O.–J. 317
Si mon, Cla u de 8
Sol lers, Phi lip pe 8
Ste in ford, Lud wig 308

Тarchys, Da niel 105
Te ne ti, Al ber to 2, 261, 313
The o do re scu, Raz van 45
To go, Ta ke hi ro 10, 11, 177, 187–189
Tuchsche rer, M. 324
Tu do rie, I.–A. 280

Va tin, Ni co las 258, 249
Ve in stein, Gil les 258, 259
Vi lar, Jean 8

We ill, Cla u de 91
Weyssow, Da niel 270
Wi e vi or ka, Mic hel 8

Yéra si mos, Stépha ne 295

Za net ti, Hu go 338
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VI. ХРО НО ЛО ГИ ЈА НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КЕ  
И ПЕ ДА ГО ШКЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

[Chro no lo gie de rec her ches et d’en se ig ne ment]

Ака дем ски и на уч но и стра жи вач ки CV

Исто ри чар сред њег ве ка и ви зан тиј ске ци ви ли за ци је (ква ли фи ка ци ја 
ре дов ног про фе со ра Уни вер зи те та) [Pro fes se ur des Uni ver sités На ци о нал ног 
са ве та Уни вер зи те та Фран цу ске = Con seil Na ti o nal des Uni ver sités], но вог 
ве ка и са вре ме не исто ри је [Hi sto i re mo der ne et con tem po ra i ne] Ју го и сточ не 
Евро пе (до цент Уни вер зи те та [Ma i tre des Conféren ces] пре ма ква ли фи ка
ци ји CNU), сла ви сти ке (ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та [Pro fes se ur des 
Uni ver sités] пре ма ква ли фи ка ци ји CNU), док тор исто риј ских на у ка на Ка
те дри ци ви ли за ци је и исто ри је Ви зан ти је Уни вер зи те та Па риз I Пан те он 
Сор бо на [Doc te ur en Hi sto i re et Ci vi li sa tion de Byzan ce], ха би ли та ци ја за 
ру ко во ђе ње на уч ним про јек ти ма [Ha bi li ta tion à di ri ger les rec her ches] Уни
вер зи те та дру штве них на у ка [E co le des Ha u tes Études en Sci en ces So ci a les, 
Pa ris]. Осни вач Ка те дре за исто ри ју и дру штве не про це се Ју го и сточ не Евро
пе [Hi sto i re et so ciété du SudEst eu ropéen ], на EHESS.

На уч но и стра жи вач ки рад

1980. Под ру ко вод ством проф. др Ђор ђа Кне же ви ћа: „Мар сељ ски атен тат 
1934. у фран цу ској штам пи” – ди плом ски рад на Оде ље њу оп ште и на цио
нал не исто ри је Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

1981–1982. Под ру ко вод ством проф. др Ан дре ја Ми тро ви ћа: „Ства ра ње 
Ју го сла ви је (1918–1921) у ар хив ским фон до ви ма Ми ни стар ства спољ них по
сло ва Ре пу бли ке Фран цу ске” [Ministère des af fa i res etran gères de la Répu bli que 
française] – си сте ма ти зо ва ње ис пи са и ми кро фил мо ва ње ар хив ске гра ђе.
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1982–1983. Под ру ко вод ством проф. др Ди ми три ја Бог да но ви ћа – про у чава
ње и ми кро фил мо ва ње ру ко пи сног Збор ни ка с по чет ка XIV ве ка са Жи ти јем 
Сте фа на Не ма ње од Сте фа на Пр во вен ча но га у На ци о нал ној би блио те ци 
у Па ри зу; про у ча ва ње и ми кро фил мо ва ње Го рич ког збор ни ка, ау то гра фа 
Ни ко на Је ру са лим ца из 1441–1442, у Ар хи ву СА НУ.

1984. Од бра на ма ги стар ског ра да „Жи ти је Сте фа на Не ма ње од Ни ко на 
Је ру са лим ца” [La vie de Ste fan Ne ma nja par Ni kon le Hiéro so lo mi ta in], на 
Ка те дри ви зан тиј ске исто ри је и ци ви ли за ци је проф. др Елен Ар ве лер – 
[Hi sto i re et ci vi li sa tion de Byzan ce], Уни вер зи те та Па риз I Сор бо на – Пан
те он [U ni ver sité Pa ris I Pan thèon – Sor bon ne].

1986–1997. Ис тра жи вач са рад ник, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ.

1990. Од бра на док тор ске ди сер та ци је (нај бо ља оце на): „Сте фан Не ма ња 
Све ти Си ме он Ми ро то чи ви и др жав на иде о ло ги ја у ди на стич ким ха гио
би о гра фи ја ма срп ског сред њег ве ка – ди на стич ко жи ти је срп ског сред њег 
ве ка – Жи вот Све тог Си ме о на – Сте фа на Не ма ње, Ни ко на Је ру са лим ца. 
Исто риј ска и фи ло ло шка сту ди ја – кри тич ко из да ње” [Ste fan Ne ma nja – 
Sa int Siméon et l’idéolo gie de l’E tat dans les ha giobi o grap hi es dyna  sti qu es du 
Moyen–A ge ser be Une Vi ta dyna sti que médioser be inédi te – Vie de Sa int 
Siméon – Ste fan Ne ma nja – par Ni kon le Hiéro solymi tain. Étude hi sto ri que 
et phi lo lo gi qu e] (634 стра ни це), на Ка те дри проф. др Елен Ар ве лер, ви зан
тиј ске исто ри је и ци ви ли за ци је, Уни вер зи те та Па риз I Сор бо на – Пан те
он [U ni ver sité Pa ris I Panthéon – Sor bon ne]. Пред ко ми си јом у са ста ву: проф. 
др Елен Ар ве лер (мен тор), проф. др Љу бо мир Мак си мо вић (Уни вер зи тет 
у Бе о гра ду), проф. др Жак Фе је [ш еф Ка те дре сла ви сти ке (INAL CO – Унив. 
Па риз III (Univ. Pa ris III)], проф. др Фран сис Конт (шеф Ка те дре сла ви
сти ке на Уни вер зи те ту Сор бо на Па риз IV [U niv. Pa ris IV]).

1993. До цент Уни вер зи те та [Maître de Conféren ces] за исто ри ју сред њег 
ве ка [Hi sto i re du Moyen Âge] пре ма ква ли фи ка ци ји CNU.

1994. Од бра на ха би ли та ци је за ру ко во ђе ње на уч ним про јек ти ма [Ha bi
li ta tion à di ri ger les rec her ches]: „Кра љев ство и све тост на сло вен скови
зан тиј ском про сто ру сред њег ве ка (IX–XV век)” [Po u vo irs et re présen ta ti ons 
dans l’e spa ce bal ka nosla ve au Moyen Âge (IXe–X Ve s.)]. Пред ко ми си јом у 
са ста ву: Ан дре Ги ју (мен тор, шеф Ка те дре за ви зан тиј ску исто ри ју и ци
ви ли за ци ју [Hi sto i re et ci vi li sa tion byzan ti ne], EHESS), проф. др Си ма Ћир
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ко вић [Универзит ет у Бе о гра ду, САНУ], проф. др Жак Фе је [ш еф Ка те дре 
сла ви сти ке (INAL CO – Унив. у Па ри зу (Univ. Pa ris III)], проф. др Фран сис 
Конт (шеф Оде ље ња сла ви сти ке на Уни вер зи те ту Сор бо на Па риз IV [U ni
ver sité de Pa ris IV]), проф. др Ле о ни дас Ма вро ма тис (Ин сти тут за исто ри ју 
Ви зан ти је, Ати на [CNRS helléni que Athènes]).

1997–2014. На уч ни са вет ник, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ.

1997–1999. Пре да вач на Уни вер зи те ту дру штве них на у ка у Па ри зу – EHESS.

2000. Ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та [Pro fes se ur des Uni ver sités] [исто
рије сред њег ве ка и сла ви сти ке (Hi sto i re du Moyen Âge – Sla vi sti qu e] из бор
но зва ње пре ма ква ли фи ка ци ји На ци о нал ног ко ми те та Уни вер зи те та 
Фран цу ске [Con seil Na ti o nal des Uni ver sités].

2000–2014. Ре дов ни про фе сор на Уни вер зи те ту дру штве них на у ка у Па
ри зу [Po fes se ur des Uni ver sités] – EHESS.

2005. До цент Уни вер зи те та (Maître de Conféren ces) [историје но вог ве ка 
и са вре ме не исто ри је (Hi sto i re mo der ne et con tem po ra i ne)] из бор но зва ње 
пре ма ква ли фи ка ци ји На ци о нал ног ко ми те та Уни вер зи те та Фран цу ске 
[Con seil Na ti o nal des Uni ver sités].

2007. Vi si ting Pro fes sor (Eu ro pean Cen ter of Pe a ce and De ve lop ment, Be o grad).

2011. Full Pro fes sor (Eu ro pean Cen ter of Pe a ce and De ve lop ment, Be o grad).
Уред ник за Ју го и сток Евро пе у: Re per to ri um Fon ti um Hi sto ri ae Me dii Ae vi 
(Ro me)1.
Члан Европ ског дру штва кул ту ре, Ве не ци ја – So ciété eu ropéen ne de Cul
tu re (Ve ni se).
Члан Цен тра за ви зан тиј ске, бал ка но ло шке и но во грч ке сту ди је на Уни
вер зи те ту дру штве них на у ка – Cen tre d’Études Byzan ti nes, SudEst eu
ropéen nes et Néohelléni qu es, à l’E HESS, Pa ris.
Уред ник на уч не ре дак ци је го ди шња ка Бал кан ске сту ди је. Све ске Пјер 
Бе лон – Ин тер ди сци пли нар на про у ча ва ња хе лен ског и бал кан ског про
сто ра [дирек тор Ан дре Ги ју, из да вач Де Бо кар, Париз], Mem bre du Co mité 
de rédac tion & di rec tion sci en ti fi que po ur la re vue: Études Bal ka ni qu es. Ca hi ers 

1 http://www.isi me.it/re per to ri um/or ga niz za zi o ne.ht m
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Pi er re Be lon. Rec her ches in ter di sci pli na i res sur les mon des helléni que et bal ka
ni que [Di rec te ur A. Gu il lou, édi ti ons De Boc card].
Уред ник на уч не ре дак ци је го ди шња ка: Збор ник за дру штве не на у ке Ма
ти це срп ске, Но ви Сад (глав ни уред ник Ча слав Оцић, из да вач Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад).
Се кре тар На ци о нал ног ко ми те та Фран цу ске A.I.E.S.E.E [Међународна 
асо ци ја ци ја за сту ди је Ју го и сточ не Евро пе – As so ci a tion In ter na ti o na le 
d’É tu des du SudEst eu ropéen ].
Ге не рал ни се кре тар Асо ци ја ци је Пјер Бе лон – As so ci a tion Pi er re Be lon Rec her
ches in terdi sci pli na i res sur les mon des helléni que et bal ka ni que (EHESS).

Ва жни ји се ми на ри, спе ци ја ли за ци ја и струч на спре ма

1979–1994. Ста ро сло вен ска па ле о гра фи ја и фи ло ло ги ја [Д. Бог да но вић 
(Lin gu i sti que du Vi e uxSla ve) Ж. Фе је, INAL CO]; Ста рору ска исто ри ја, 
па ле о гра фи ја и фи ло ло ги ја [В. Во дов, Eco le Pra ti que des Ha u tes Étu des]; 
ви зан тиј ска ди пло ма ти ка и фи ло ло ги ја [Di plo ma ti que et phi lo lo gie byzan
ti ne] П. На сту рел, CNRS; исто ри ја и ци ви ли за ци ја Ви зан ти је [Hi sto i re et 
ci vi li sa tion de Byzan ce] [Елен Ар ве лер, Univ. Pa ris I, А. Ги ју, EHESS, Ж. Да 
грон, Hi sto i re byzan ti ne, Col lège de Fran ce]; со ци о ло ги ја ре ли ги је (So ci o lo gie 
de re li gion) [Даниел Хер вјуЛе же, Di rec te ur d’Études, Prési den te, EHESS].

Во ђе ње се ми на ра, пре да ва ња и го сто ва ња

1997–1999. „Хе рој ска ети ка у ју жно сло вен ској еп ској по е зи ји” [E ti que 
héro i que dans la poésie épi que sudsla ve], EHESS, Па риз.

2000–2014. „Исто ри ја и дру штве ни про це си Ју го и сточ не Евро пе [Hi sto i re 
et so ciété du SudEst eu ropéen ] [Историографије и ко лек тив но се ћа ње зе ма ља 
Ју го и сточ не Евро пе [Hi sto ri o grap hie et mémo i re col lec ti ve dans le SudEst 
eu ropéen ]”, сед мич ни и дво сед мич ни се ми нар, EHESS, Па риз.

1990–1997. Пре да ва ња по по зи ву: Уни вер зи тет Па риз I Пан те он – Сор бо на 
[U ni ver sité Pa ris I Panthéon – Sor bon ne]; EHESS, INAL CO, Ин сти тут за 
грч ки је зик [In si tut du Grec] [Унив. Па риз I], Уни вер зи тет Нан си II [U niv. 
Nancy II]; Цен тар за исто ри ју и ци ви ли за ци ју Ви зан ти је [Cen tre d’hi sto i re 
et ci vi li sa tion byzan ti ne] (CNRS); „Les ac tes sla ves des sul tans ot to mans dans les 
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Ar chi ves de Ra gu se”, conféren ce au Sémi na i re de M. le Prof. Ni co las Oi ko no midès 
(2 нов. 1996), Се ми нар ака де ми ка Нikolaosa Ико но ми ди са, Ин сти тут за ви
зан то ло ги ју [In sti tut de Rec her ches Byzan ti nes de la Fon da tion Na tio na le de la 
Rec her che Sci en ti fi qu e] (Ати на, 2. нов. 1996); Уни вер зи тет у Ати ни (7–28. 
ја ну ар 1997). 

„Le pa tro na ge sur Chi lan dar (Mont At hos). L’at tra it du ciel et la légi ti ma tion 
du po u vo ir prin ci er” [Ктиторско пра во Хи лан да ра. При зив не ба и ле ги ти
ми за ци ја владарства], пре да ва ње на Се ми на ру prof. Chris sos [In sti tut de 
Rec her ches Byzan ti nes de la Fon da tion Na ti o na le de la Rec her che Sci en ti fi qu e] 
(2 avril 2004), à Athènes.

„La con ti nu ité d’u ne in sti tu tion ca ri ta ti ve is sue du Moyen Âge (XI I e–X VI Ie s.). 
Le Mont At hos (Chi lan dar) et les Pays va la qu es” [Континуите т кти тор ства 
на ста лог у сред њем ве ку (XI I–X VII век). Све та Го ра, Хи лан дар и Вла шке 
кнежевине], пре да ва ње (22. април 2004) на Уни вер зи те ту у Ја њи ни [U ni
ver sité de Io a ni na, Grèce].

„La re con struc tion de la mémo i re dans le SudEst eu ropéen ” [Преструктура
ција се ћа ња у зе мља ма Ју го и сточ не Европе], Се ми нар Jut ta Sche rer EHESS, 
5. мај 2004. 

„L’héri ta ge cul tu rel SudEst eu ropéen  et la mon di a li sa tion” [Културна ба шти на 
Ју го и сточ не Евро пе и мондијализација], Пле нар ни из ве штај на Де ве том 
ме ђу на род ном кон гре су сту ди ја Ју го и сточ не Евро пе (30. ав густ – 3. сеп тем
бар 2004) у Ти ра ни.

Мо де ра тор окру глог сто ла: „L’héri ta ge cul tu rel SudEst eu ropéen  et la mon
di a li sa tion” [Културна ба шти на Ју го и сточ не Евро пе и мондијализација], 
au 9. Con grès In ter na ti o nal d’É tu des du SudEst eu ropéen  (30. ав густ – 3. сеп
тем бар 2004) у Ти ра ни.

Ру ко во ђе ње ме ђу на род ним на уч ним про јек ти ма

„LA FRAN CE – TER RE D’ÉLEC TION DE L’ÉLI TE ACADÉMI QUE YOU GO
 SLA VE (1945–1971)” [Француска – во де ћа зе мља у ино стра ном фор ми ра њу 
ју го сло вен ске ака дем ске ели те (1945–1971)], би ла те рал ни про јект Фран
цу ске и Ср би је – Цр не Го ре CNRSMNES [Министарство на у ке Србије], 
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Ру ко во ди лац про јек та проф. др Бо шко Бо јо вић (Фран цу ска) – проф. др 
Љу бо драг Ди мић, др Ми ро слав Пе ри шић (Ср би ја – Цр на Го ра).
Ру ко во ди лац Лет њег уни вер зи те та на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка (ма стер 
за вр шног ра да), Бе о град, 23–30. сеп тем бра 2007, „EtatCON FES SI ONS
MO DER NI TE” [Држава–вероисповест–савременост у тран зи ци ји Ју го
источ не Европе], пре да ва чи (EHESS): Boš ko BO JO VIĆ [Con fes sion and 
mo der nity in Ser bi a], Jut ta Scher rer (Ru si ja), Ri ta Her monBe lot [„Slo bo da ve
ro  i spo ve sti i plu ra li zam; re li gi o zna to le ran ci ja – slu čaj Fran cu ske”], Mic kael 
Wil mart [„Pi ta nje re li gi je u ko mu ni stič koj Al ba ni ji. Me to de, pro ble ma ti ka i 
in te re si”], Ha mit Bo zar slan (islam). FPN: Je le na Đor đe vić, pro de kan FPN (so
ci o lo gi ja); Đu ro Šuš njić (Fi lo zof ski fa kul tet, No vi Sad); Jo sip Kum pes, Hr vat ska 
(so ci o lo gi ja re li gi je, Za greb); Di no Aba zo vic, BiH (isla mo log, Sa ra je vo); Ivan 
Cvit ko vić, Bo sniaHer ze go vi na (isla mo log, Sa ra je vo); Tas sos Ana sta si a dis, 
Grč ka (so ci o lo gi ja re li gi je, AthènesPa ris).

Ру ко во ди лац ко ор ди на ци је за рад не гру пе EHESS  
у зе мља ма Ју го и сточ не Евро пе

Rus sie, qu el ac te ur po ur les Bal kans Oc ci den ta ux?
Avec Ar naud Ka li ka, Rédac te ur en chef de TTU et au te ur de „L’Em pi re aliéné: 
le système du po u vo ir rus se”, édi ti ons CNRS et Boš ko BO JO VIĆ, Pro fes se ur à 
l’E HESS, Hi sto rien et Analyste, Di rec te ur de rec her che à l’In sti tut Bal ka ni que 
de L’A cadémi e Ser be des Sci en ces et des Arts.
Le mer cre di 13 jan vi er de 14 h à 16 h
Re vue Défen se Na ti o na le et Sécu rité Col lec ti ve

13. ја ну ар 2010. Ar naud Ka li ka, Rédac te ur en chef de Trèstrès Ur gent [главни 
уред ник ча со пи са Најхитније], Bo sko Bo jo vic, Pro fes se ur EHESS, Hi sto rien 
et Analyste [професор на EHESS, исто ри чар и аналитичар], Di rec te ur de 
rec her che à l’In sti tut Bal ka ni que de l’A cadémi e Ser be des Sci en ces et des Arts 
[научни са вет ник САНУ]. „Rus sie, qu el ac te ur po ur les Bal kans Oc ci den ta ux?” 
[Будућност Ру си је на За пад ном Балкану], In sti tut Pro spec ti ve et Sécu rité 
en Eu ro pe (IP SE), Gro u pe d’étu des „Bal kans” [Институ т пер спек ти ва и без
бед ност Евро пе, Рад на гру па „Бал кан”], Re vue Défen se Na ti o na le et Sécu rité 
Col lec ti ve, Eco le Mi li ta i re, ta ble ron de [часопис На ци о нал на од бра на и ко лек
тив на без бед ност, Вој на ака де ми ја, окру гли сто], 13. jan vi er 2010, Pa ris.
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9. но вем бар 2010. Кон фе рен ци ја у Ми ни стар ству спољ них по сло ва Францу
 ске о при сту пу Ср би је НА ТОу: Ле ви, шеф ску па, Ле ше вриа, шеф слу жбе 
у Ке д’Ор се ју, ге не рал Де Кер ви лер ко ман дант КФОРа, Ар та Се и ти, Зо ран 
Јеф тић, др жав ни се кре тар за од бра ну РС, Зо ран Ву лић, иста функ ци ја у 
МИП, Со ња Лихт, Бо јан Бр кић, за ме ник глав ног уред ни ка Днев ни ка РТСа, 
Со ња Сто ја но вић (САД), Јо сип Кру лић, Univ. Pa ris VII.

24. мај 2011. Екс пер ти за, на ру че на од Fon da tion Auschwitz, док то ра та 
Алек сан дра Кор ба, Im Schat ten des Wel tkri egs. Mas sen ge walt der Us ta ša ge gen 
Ser ben, Ju den und Ro ma in Kro a tien, 1941–45, Dis ser ta ti onsschrift, Phi lo sop
hischen Fakültät I, Hum boldtUniversität zu Ber lin, 2010 (423 p.), – zur Er lan
gung des aka de mischen Gra des Doc tor phi lo sop hi ae, од бра ње ног на Хум бол
то вом уни ве ри те ту у Бер ли ну, о ге но ци ду у НДХ, не га тив на ре цен зи ја, 
на гра да Prix Fon da tion Auschwitz (22. сеп тем бра 2011) ни је при па ла Кор бу. 

30. но вем бар 2011. Бо шко Бо јо вић: Пре да ва њекон фе рен ци ја Qu ai d’Or say, 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Фран цу ске, ор га ни за тор Phi lip pe Verg ne, 
са ла René Cas sin (Edo u ard Be slay; Ni co las Faye; An na Ma ros; Ag nes Ma ury; 
Erik Co lom be au) ди рек тор Eu ro pe con ti nen ta le [Сек тор за кон ти нен тал ну 
Европу], So usdi rec te ur de l’E u ro pe bal ka ni que François Pu ge a ut [заменик 
ди рек то ра за бал кан ску Европу], Chargé de mis sion au près du Di rec te ur de 
l’E u ro pe con ti nen ta le Pa trick Re nard [референт ми си је за кон ти нен тал ну 
Европу].

7. фе бру ар 2012. Ам ба са да Ау стри је, Па риз – Екс перт ска гру па за при јем 
Ср би је и За пад ног Бал ка на у ЕУ – ге не рал ни се кре тар Ке д’ Ор се ја, Pi er re 
Sel lal, ам ба са дор ке Ау стри је, Ur su la Plas snik, ге не рал Franz Lang, Бо шко 
Бо јо вић, EHESS, Em ma nuel Bar be, Хи до Би шче вић, Ау стри ја нац Jan ko
wishc, пред сед ник удру же ња Ау стри јаФран цу ска, Jo han nes Kyrle. Од лу ка 
ау строфран цу ске екс перт ске гру пе: по кре та ње ини ци ја ти ве у Бри се лу 
за да ва ње Ср би ји ста ту са кан ди да та пре кра ја го ди не, због ње ног зна ча ја 
за оста так За пад ног Бал ка на и ње го вих 18 ми ли о на ста нов ни ка за ко је 
Фран цу ска и Ау стри ја при зна ју оба ве зу да ту у За гре бу 2000. го ди не да их 
не оста ве ван ЕУ.

28. мај 2012. Пре да ва ње на Вој ној ака де ми ји „По вра так Тур ске на Бал кан”, 
Ве ли ки ам фи те а тар, ор га ни за ци ја и увод на реч, ад ми рал Де Фурк.
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19. јун 2012. Ми ни стар ство спољ них по сло ва Фран цу ске, Кон фе рен ци ја 
по во дом из бо ра у Ср би ји – Рад на гру па за ЕУ ин те гра ци ју За пад ног Бал
ка на, Pa trick Re nard, Phi lip pe Verg ne, Boš ko Bo jo vić, EHESS, Mar ko Pre lec, 
Di rec te ur po ur les Bal kans oc ci den ta ux à l’In ter na ti o nal Cri sis Gro up [дирек тор 
сек то ра За пад ни Бал кан ме ђу на род не Cri sis Gro up], Chri stian Le qu e sne, 
Di rec te ur du CE RISci en ces po li ti qu es [дирек тор Цен тра за ме ђу на род на 
ис тра жи ва ња, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Париз], Ar ta Se i ti, Marc Sémo 
(Libéra tion). 

Ру ко во ди лац Се ми на ра „По че так Ве ли ког ра та 1914” у окви ру зва нич не 
го ди шњи це под по кро ви тељ ством Ар ми је Ре пу бли ке Фран цу ске (13. мај 
– 2. ок то бар 2014), EHESS, Па риз. Уче сни ци: Бо шко Бо јо вић, Ар та Се и ти, 
Јо сип Кру лић (20. мај), ЖанПол Блед (27. мај), Ми хаљ Фу лоп (Ма ђар ска, 
3. јун), за вр шни Се ми нарсин те за на Вој ној ака де ми ји Ар ми је Ре пу бли ке 
Фран цу ске, 2. ок то бра 2014.

5. јул 2016. Члан Ме шо ви те ко ми си је за ка но ни за ци ју Сте пин ца, Срп ске 
пра во слав не цр кве (Па три јарх срп ски Ири неј, Ми тро по ли ти Ам фи ло хи је 
и Пор фи ри је, Епи скоп бач ки Ири неј, Епи скоп па крач ки Јо ван) и Ка то
лич ке цр кве Хр ват ске (Кар ди нал Бо за нић) под ар би тра жом Ва ти ка на 
(Пјер Ар дур). Пр ва сед ни ца у Па три јар ши ји СПЦ у Бе о гра ду (др Вељ ко 
Ђу рић Ми ши на, др Ми лан Ко ља нин и дру ги).

12–14. фе бру ар 2017. Сед ни ца Ме шо ви те ко ми си је (Но ви Сад): пред се
да ва Пјер Ар дур, из ла га ња Ми тро по ли та Ам фи ло хи ја, Епи ско па бач ког 
Ири не ја, Епи ско па па крач ког Јо ва на, Кар ди на ла Бо за ни ћа, Би ску па Ју ра 
Кри шта, Ма риа Ја ре ба, ака де ми ка Љу бе Ди ми ћа, др Ми ла на Ко ља ни на.

Кон гре си. Се ми на ри. Пре да ва ња. На уч ни ску по ви.  
Окру гли сто ло ви  

[Co urs. Se mi na ri es. Con gres. Col lo qu es. Ta bles-ron des et con fe ren ces]

„Жи ти је Све то га Си ме о на Не ма ње од Ни ко на Је ру са лим ца”, [L’ha gi o grap hie 
de Sa int Siméon Ne ma nja par Ni kon le Hi e ro solymi ta in], Rap port, Sympo si um 
in ter na ti o nal [Међународни симпосион]: Осам ве ко ва ма на сти ра Сту де
ни ца – VI I Iè me cen te na i re du mo nastère de Stu de ni ca, Сту де ни ца у цр кве ном 
жи во ту и исто ри ји срп ског на ро да, Stu de ni ca dans la vie de l’E gli se et dans 
l’Hi sto i re ser be, Bel gra de, 10. до 12. мај 1987.
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„L’E gli se de Ser bie (XI e –XI Xe s.)” [Српска пра во слав на цр ква XI –XIX век] – 
Com mu ni ca tion ra di op ho ni que (1 h) dif fusée sur la sta tion cul tu rel le de Ra dio 
Mon tréal sur l’hi sto i re des Egli ses ort ho do xes, 12. Juin 1986 [Радиоеми си ја 
(је дан сат) еми то ва на на кул тур ном про гра му Ра дио Мон тре а ла, по свеће
ном исто ри ји пра во слав них цр ка ва, 12. јун 1986].

„Les mo tifs chréti ens dans les ’Con tes po pu la i res ser bes de Vo uk Ka rad zitch’” 
[Хришћански мо ти ви у на род ним при по вет ка ма Ву ка Караџића], Com
mu ni ca tion: Ta ble ron de (Mic hel Au bin, Univ. Pa ris IV, F. Con te, Univ. Pa ris IV, 
H. Ton net, B. Bo jo vić) à l’I NAL CO [Предавање: Окру гли сто (Ми шел Обен 
– Унив. Па риз 4, Фран сис Конт – Унив. Па риз IV, Хен ри То не – INAL CO, 
Бо шко Бојовић]: Con tes po pu la i res ser bes re cu e il lis par Vo uk Ka rad zitch (éd. 
L’a ge d’hom me, La u san ne 1987) Pa ris, décem bre 1987 [промоција: Срп ске 
на род не при че са ку пио Вук Караџић].

„Ko sov ska ide ja i pr vi spi si o kne zu La za ru” [„L’Idée ko so vi en ne” et les pre mi ers 
tex tes nar ra tifs sur le prin ce La zar”], rap port au Col lo que: „So po ćan ski su sre ti”, 
No vi Pa zar 16–17. juin 1989 [Предавање на на уч ном ску пу „Со по ћан ски су
сре ти”, Но ви Па зар, 16–17. јун 1989].

„L’escha to lo gie so ci a le de l’u to pie médiéva le”, Col lo que in ter na ti o nal: Les or dres 
mysti qu es dans les Bal kans, Bel gra de, Avril 1989 [Друш твена ес ха то ло ги ја 
сред њо ве ков не уто пи је”, Ме ђу на род ни на уч ни скуп: Ми стич ки ре до ви на 
Бал ка ну, Бе о град, април 1989].

„Isto ri ja vi zan tij skih ide ja – po vo dom srp skog iz da nja de la Ele ne Ar ve ler – Po
li tič ka ide o lo gi ja Vi zan tij skog car stva, com mu ni ca tion donnée à la tri bu ne de 
l’U ni ver sité Na ti o na le de Ko la rac”, Bel gra de, le 12. décem bre 1988. „Ta ble ron de 
à pro pos de la pa ru tion de l’édi tion you go sla ve de Idéolo gie po li ti que de l’em pi re 
byzan tin, d’Hélène Ahr we i ler”; avec la par ti ci pa tion de B. Fer jan čić, A. Jev tić, 
Lj. Mak si mo vić – Univ. Bel gra de, Boš ko Bo jo vić [Промоција: По ли тич ка 
иде о ло ги ја Ви зан тиј ског цар ства, Елен Ар ве лер, Ко лар чев на род ни уни
вер зи тет, проф. др Бо жи дар Фер јан чић, проф. др Ата на си је Јев тић, проф. 
др Љу бо мир Мак си мо вић, мр Бо шко Бојовић].

„Ge ne za ko sov ske ide je u pr vim postko sov skim knji žev noisto rij skim spi si ma” 
[„Gen èse de l’Idée ko so vi en ne de martyr du prin ce La zar dans les plus an ci ens 
tex tes nar ra tifs re la tifs à la ba ta il le de Ko so vo 1389”], Sympo si um in ter na ti o nal 
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[Међународни на уч ни скуп]: Ko sov ska bit ka 1389. i nje ne po sle di ce – Die 
schlacht auf dem Am sel feld 1389. und ihre fol gen, Düssel dorf, 11. au 12. oc to bre 
1989 [Di sel dorf, 11–12. ok to bar 1989].

„La You go sla vie dans l’en gre na ge: en tre de ux con cepts in com pa ti bles (Fédéra tion 
et Confédéra tion)” [Југославија у кри зи – из ме ђу два не по мир љи ва кон
цеп та – фе де ра ци је и кон федерације], Conféren ce au Col lo que in ter na ti o nal 
(6–7. décem bre 1990, Uni ver sité de Nancy II): ор га ни за тор проф. др Дра ган 
Не дељ ко вић, L’a ve nir de la You go sla vie? – LA PO SI TION ET LE RO LE DU 
PE U PLE SER BE EN YOU GO SLA VIE, DANS LES BAL KANS ET EN EU RO PE 
[Предавање на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу, 6–7. де цем бар 1990, Уни
вер зи тет у Нан си ју 2, Бу дућ ност Ју го сла ви је? По ло жај и уло га срп ског на
ро да у Ју го сла ви ји, на Бал ка ну и у Европи].

„L’ha giobi o grap hie dyna sti que et l’idéolo gie de l’E tat ser be au MoyenAge 
(XI I e–X Ve siè cles)” [Династичка ха ги о би о гра фи ја и иде о ло ги ја срп ске др жав
но сти у сред њем ве ку XI I–XV век], conféren ce à INAL CO, 29. jan vi er 1991 
[Предавање одр жа но на Уни вер зи те ту INAL CO, 29. ја ну ар 1991].

„Les tex tes nar ra tifs de la littéra tu re of fi ci el le et les cul tes dyna sti qu es dans la 
Ser bie du Moyen Âge” [Наративни тек сто ви др жав не књи жев но сти и ди на
стич ки кул то ви у Ср би ји сред њег века], conféren ce à la Ma i son des Sci en ces 
de l’Hom me, 19. mars 1991 [предавање на Уни вер зи те ту дру штве них на у ка, 
19. март 1991].

„L’E gli se de Ro me en Ser bie du Moyen Âge (VI I e–X Ve s.)” [Римска цр ква у 
Ср би ји сред њег века], conféren ce à la Ma i son des Sci en ces de l’Hom me, 25. 
févri er 1992 [предавање на Уни вер зи те ту дру штве них на у ка, 25. фе бру ар 
1992].

„L’E gli se de Ro me et l’E gli se ort ho do xe en Ser bie du Moyen Âge (XI I e–X Ve s.)” 
[Римска цр ква и Срп ска пра во слав на цр ква у Ср би ји сред њег ве ка XI I–XV 
век], conféren ce à l’In sti tut de Grec, 28. févri er 1992 [предавање на Ин сти ту ту 
грч ког је зи ка, 28. фе бру ар 1992].

„Hi sto i re et iden tité you go sla ve VI I e–X VI Ie s.” [Југословенски иден ти тет и 
историја], Ta ble ron de (prof. J. No u sil le, prof. C. Fic he ra, B. Bo jo vić): Hi sto i re 
et iden tité dans l’e spa ce bal ka nosla ve, Uni ver sité de Stras bo urg, 27. mars 92 
[Округли сто: prof. J. No u sil le, prof. C. Fic he ra, B. Bo jo vić, Иден ти тет и 
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исто  ри ја на про сто ру сло вен ског Бал ка на и исто ри ја, Уни вер зи тет у Стра
збур гу, 29. март 1992].

„Di scri mi na tion dans la di stri bu tion de l’a i de hu ma ni ta i re dans l’exYou go sla
vie et le déto ur ne ment de l’ac tion hu ma ni ta i re à des fins po li ti qu es en Fran ce” 
[Дискриминација у рас по де ли ху ма ни тар не по мо ћи у ексЈу го сла ви ји и 
оту ђи ва ње ху ма ни тар не ак тив но сти у по ли тич ке свр хе у Француској], 
com mu ni ca tion à la Ta ble ron de: La pla ce de l’a i de hu ma ni ta i re dans la ge stion 
des con flits (so us la prési den ce de Jan Eli as son, Se créta i re général adjo int des 
Na ti ons Uni es, Dépar te ment de la co or di na tion des opéra ti ons d’ur gen ces), 
Col lo que: L’a i de hu ma ni ta i re dans le Dro it in ter na ti o nal con tem po rain, or ga nisé 
par le Cen tre d’Études et de Rec her ches In ter na ti o na les et Com mu na u ta i res 
de la Fa cul te de dro it et de sci en ces po li ti qu es d’A IXMAR SE IL LE – Uni ver sité 
d’A ixMar se il le III, AixenPro vin ce, 8 et 9 jan vi er 1993 [Саопшт ење, Окру
гли сто: „Уло га ху ма ни тар не по мо ћи у кон флик ти ма” (под пред сед ни
штвом Јан Ели а сон, за ме ник ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја, 
Де парт ман ко ор ди на ци је хит них опе ра ци ја), Ме ђу на род ни на уч ни скуп: 
„Ху ма ни тар на по моћ у са вре ме ном ме ђу на род ном пра ву”, у ор га ни за ци
ји Ин сти ту та за ме ђу на род не сту ди је и ис тра жи ва ња Прав ног и по ли
тич ких на у ка фа кул те та ЕксМар сељ, Уни вер зи тет ЕксМар сељ III, Екс у 
Про ван си, 8–9. ја ну ар 1993].

„Le con flit you go sla ve so us l’an gle ser be” [Југословенски кон фликт под срп ским 
углом], avec la par ti ci pa tion de Général de di vi sion He in rich et B. Bo jo vić, à 
l’a u mo ne rie de la Fa culté d’As sas, Univ. Pa ris Sor bon ne II ; le 3. mars 1993, à 
19 h (11 av. de Va vin, 75006 Pa ris) [дивизијски ге не рал Ха ин рих и др Бо шко 
Бо јо вић, Уни вер зи тет Па риз Сор бо на II, 3. март 1993].

„Au to ur de la qu e sti on you go sla ve” [Југословенско питање], Ta ble ron de du 
Cer cle Con dor cet présidé par Ro ger Le sqar des (Prési dent du Cer cle Con dor cet 
de Pa ris), avec la par ti ci pa tion de Jo seph Kru lić et Na tac ha Ra ja ko vić, Jac qu es Rup
nik, Sa mra Mu lić et Boš ko Bo jo vić, Cer cle Con dor cet, 23. mars 1993 (pu bli ca
tion des débats, fin mai 95). [Институ т Кон дор се, под пред сед ни штвом 
Ро же Ле гард, Јо сип Кру лић, На та ша Рај ко вић, Са мра Му лић, Бо шко Бо
јо вић, Жак Руп ник, 23. март 1993].

„La re li gion au ser vi ce du po li ti que” [Религија у слу жби политике] Col lo que: 
Gu er res et cri ses en Eu ro pe. Vers un dro it d’ingéren ce ju di ci a i re in ter na tio nal? Va
le urs hu ma i nes et spi ri tu el les, Pre miè re Cham bre de la Co ur d’Ap pel de Pa ris, 
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Lun di 14. juin 1993 [Међународни на уч ни скуп: Ра то ви и кри зна жа ри шта 
у Евро пи: Ка пра ву на ме ђу на род ну суд ску ин ге рен ци ју. Ху ма не и етич ке 
вред но сти, Па ла та прав де, Па риз 14. јун 1993].

„Le dépeçage de la You go sla vie” [Комадање Југославије], Ta ble ron de avec M. 
Le qu en ne, G. Mar qu is, Cat he ri ne Sa mary, Cla u die We ill, B. Bo jo vić, Pa ris, le 
2. avril 1994 [Округли сто, М. Ле ку ен, Ж. Мар киз, Ка та рин Са ма ри, Клод 
Ве ил, Бо шко Бо јо вић, Па риз 2. април 1994].

„L’idéolo gie de l’E tat ser be du XI I Ie au XVe siè cle” [Државна иде о ло ги ја Ср би је 
од XI II до XV века], Rap port au Sep tiè me Con gres in ter na ti o nal des étu des du 
SudEst eu ropéen , Thes sa lo ni que 1er–5e sep tem bre 1994 [Предавање на Сед мом 
ме ђу на род ном на уч ном кон гре су сту ди ја за Ју го и сточ ну Евро пу, Со лун 
1–5. сеп тем бар 1993].

So u te nan ce de l’Ha bi li ta tion à di ri ger les tra va ux [хабилитација за ру ко во ђе ње 
на уч ним пројект има], Eco le des Ha u tes Étu des en Sci en ces So ci a les (co mis sion, 
A. Gu il lou (EHESS), S. Ćir ko vić (Univ. Bel gra de), L. Ma vro ma tis (CNRS Athènes), 
F. Con te (Univ. Pa ris IV), J. Fe u il let –INAL CO), Pa ris 17. no vem bre 1994 [Уни
вер зит ет дру штве них на у ка, ко ми си ја: А. Ги ју (EHESS), С. Ћир ко вић (СА НУ), 
Л. Ма вро ма тис, Ф. Кон те, Ж. Фе је, Па риз 17. но вем бар 1994].

„La littéra tu re au toc hto ne sudsla ve au MoyenAge: tran smis sion de la mémo i re 
col lec ti ve et for ma tion de la pensée hi sto ri que. Hi sto i re des tex tes et tex tes de 
l’hi sto i re” [Јужнословенска ау тох то на књи жев ност сред њег ве ка – тран сми
си ја за јед нич ке све сти и на ста нак исто риј ске ми сли. Исто ри ја тек ста и 
тек сто ви историје], Rap port sur le pro jet de rec her che présenté à Con fe ren ce of 
He ads of Bal kan Stu di es In sti tu tes and Pro jects and Bal kan ex perts of So ut he ast 
Eu ro pe, Bel gra de May 8–11. 1996 [Изв еш тај о ис тра жи вач ком про јек ту пред
ста вље ном на Кон фе рен ци ји ру ко во ди ла ца ин сти ту та бал кан ских сту дија 
и на уч них про је ка та, екс пе ра та за Ју го и сточ ну Евро пу, Бе о град 8–11. мај 1996].

„La Qu e sti on d’O ri ent (XI Xe–X Xe s.): les Bal ka ni qu es en tre ingéren ces et le ur 
re spon sa bi lité pro pre” („Les Ser bes en tre les pro ces sus d’intégra tion et de 
désintégra tion dans l’E u ro pe de SudEst – rétro spec ti ve et per spec ti ves”) [Источ
но пи та ње (XIX–XX век) Бал кан из ме ђу ин ге рен ци је и соп стве не од го вор
но сти (Ср би из ме ђу ин те гра ци о них и дез ин те гра тив них про це са у Ју го
и сточ ној Евро пи – ре тро спек ти ва и пер спек ти ве)], conféren ce po ur le 
Sympo si um In ter na ti o nal in ti tulé Struc tu res fédéra les et co opéra tion in ter régio
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na le dans l’e spa ce bal ka ni que, so us la Prési den ce de Prof. Char les Ricq (Di rec te ur 
du Cen tre d’Ob ser va tion Eu ropéen  des Régi ons) et du Prof. Théodo re Di mi trof 
(Di rec te ur du Foyer Eu ropéen  de la Cul tu re), du 12. au 14. sep tem bre 1996. à 
Gen ève [Предавање на ме ђу на род ном Сим по си о ну: Фе де рал не струк ту ре 
и ме ђу ре ги о нал на са рад ња на бал кан ском про сто ру, под пред сед ни штвом 
проф. Шарл Ри ка (ди рек тор Европ ског цен тра за увид на ре ги је) и проф. 
Те о до ра Ди ми тро ва (ди рек тор До ма европ ске кул ту ре), Же не ва 12–14. 
сеп тем бар 1996].

„Les ac tes sla ves des sul tans ot to mans dans les Ar chi ves de Ra gu se” [словенски 
фер ма ни осман лиј ских сул та на у Др жав ном ар хи ву у Дубровнику], confé
ren ce au Sémi na i re de M. Le Prof. Ni co las Oi ko no midès (2. nov. 1996), à l’In sti tut 
de Rec her ches Byzan ti nes de la Fon da tion Na ti o na le de la Rec her che Sci en ti fi que 
(Athènes) [Предавање на Се ми на ру проф. Ни ко ла о са Ико но ми ди са (2. нов. 
1996) на Ви зан то ло шком ин сти ту ту Др жав не фон да ци је за на уч на ис тра
жи ва ња, Атина].

„Les ac tes impéri a ux ot to mans des Ar chi ves de Ra gu se et la chan cel le rie sla ve 
de la Por te (1430–1566)” [османски цар ски ак ти Др жав ног ар хи ва у Ду бров
ни ку и сло вен ска кан це ла ри ја Пор те (1430–1566)], Sémi na i res du 7, 14, 21. et 
28. jan vi er 1997. au P.R.I. Pi er re Be lon – Études Byzan ti nes, NéoHelléni qu es et 
Bal ka ni qu es de l’E co le des Ha u tes Étu des en Sci en ces So ci a les (Pa ris) [Семинар, 
7, 14, 21. и 28. ја ну ар 1997. на Ин сти ту ту Пјер Бе лон – ви зан то ло шке, неохе
ле ни стич ке и бал ка но ло шке сту ди је, Уни вер зи тет дру штве них на у ка, Париз].

„Sve ti Si meonNe ma nja, Hi lan dar i uklju če nje Sr bi je u vi zan tij ski ci vi li za cij ski 
krug” (Sa int SiméonNe ma nja, Chi lan dar et l’in clu sion de la Ser bie dans la sphère 
cul tu rel le byzan ti ne), conféren ce (26. févri er 97) au mo nastère de Chi lan dar 
(Mont At hos), à l’oc ca sion de du hu itcen tiè me an ni ver sa i re de la mort de Ste
fanNe ma nja, grand jo u pan de Ser bie (1166–1196) [предавање (26. фе бру ар 
1997) у ма на сти ру Хи лан да ру на дан упо ко је ња Сте фа на Не ма ње, ве ли ког 
жу па на Ср би је (1166–1196)].

„Les Egli ses na ti o na les dans l’E u ro pe du SudEst” [Националне цр кве у Југо
и сточ ној Евро пи, окру гли сто са проф. Ди ми три о сом Го ни сом, Уни вер
зи тет у Ати ни, Дру штво Све тог Кон стан ти на, Ати на, 5. март 1997], ta ble 
ron de avec M. Le Prof. Di mi tri Go nis (Univ. d’Athènes), sur l’in vi ta tion de 
l’As so ci a tion St. Con stan tin (sal le de conféren ces EPA LE XE IS, à Athènes), le 
5. mars 1997.
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„La sul ta ne Ma ra, les fon da ti ons ser bes du Mont At hos et les prin ces ro u ma ins” 
(avec Pe tre S. Na stu rel) [Султанија Ма ра, срп ске за ду жби не Све те Го ре и вла
 да ри Вла шке и Мол да ви је (са Пе треом На сту ре лом)], Col lo que in ter na ti o nal: 
„La so u ve ra i neté et l’idéolo gie po li ti que au Moyen Âge”, or ga nisé par l’A cadé mi e 
Ro u ma i ne et l’U ni ver sité „Al. I. Cu za”, Ia si (Ro u ma nie), 8–11. Mai 1997 [Међу
народни на уч ни скуп, Су ве ре ни тет и по ли тич ка иде о ло ги ја у сред њем ве ку, 
Ру мун ска ака де ми ја на у ка и Уни вер зи тет А. И. Ку за, Јаши, 8–11. мај 1997].

„Les Bal kans: ai re cul tu rel le à la cro isé des ci vi li sa ti ons” [Културни про стор 
Бал ка на на раз ме ђу цивилизација], in ter vi ew (1 h) par Ko sta Chri stitch, Ra dio 
TSF (Pa ris), Sa me di 15. no vem bre 1997 [Интервју дат Ко сти Хри сти ћу на 
Ра дио ТСФ, Па риз, 15. но вем бар 1997].

„Moyen Âge ser be: La vie et l’œuvre de Sa int Sa va” [Српски сред њи век. Жи вот 
и де ло Све то га Саве], conféren ce à l’As so ci a tion „Tra di tion et cul tu re fran co
ser bes”, Pa ris, 28. jan vi er 19992. [Предавање у ор га ни за ци ји Асо ци ја ци је 
Срп скофран цу ска тра ди ци ја и кул ту ра, Па риз 28. ја ну ар 1998].

„Au début de l’hi sto ri o grap hie sudsla ve” [У освит ју жно сло вен ске историо
графије], in ter ven tion (10 min.) à la Conféren ce in ter na ti o na le sur „Le SudEst 
eu ropéen , car re fo ur de ci vi li sa ti ons”, UNE SCO et AI E SEE, Pa ris, 9–10. févri er 
1998 [Саопшт ење, Ме ђу на род ни на уч ни скуп, „Ју го и сточ на Евро па – рас
кр шће кул ту ра”, Уне ско у ор га ни за ци ји Ме ђу на род не асо ци ја ци је за про
у ча ва ње Ју го и сточ не Евро пе, Па риз, 9–10. фе бру ар 1998].

„L’éthi que héro ïque dans la poésie po pu la i re bal ka nosla ve” [Херојска ети ка 
у бал ка носло вен ској на род ној еп ској поезији], Sémi na i res heb do ma da i res 
à par tir du 25. no vem bre 1997. ju squ ’au 3. mars 1998, P.R.I. Pi er re Be lon – Cen tre 
d’étu des Byzan ti nes, NéoHelléni qu es et Bal ka ni qu es de l’E co le des Ha u tes 
Études en Sci en ces So ci a les (Pa ris) [Семинар од 25. но вем бра 1997. до 3. мар та 
1998, Ин сти тут Пјер Бе лон – ви зан то ло шке, нео хе ле ни стич ке и бал ка но
ло шке сту ди је, Уни вер зи тет дру штве них на у ка, Париз].

„La cri se de Ko so vo: précis hi sto ri que et en je ux con tem po ra ins” [Криза на 
Ко со ву – исто риј ски пре глед и са вре ме ни од нос сна га и утицаја], Co urs à 
l’In sti tut pra ti que de jo ur na li sme (24 rue St. Ge or ges, 75009 Pa ris), 9 h–11 h, je u di, 
19. mars 1998 [Предавање на Ин сти ту ту за но ви нар ство, 19. март 1998, Париз].

2 http://www.unin fi ni cer cle bleu.com/bo u ti que/pa ge_ac tus_pa ge.cf m?nu m_ac tus= 
28&co de_lg =lg _fr 
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„La per cep tion de l’œuvre de Ri gas Ve le stin lis chez les Ser bes” [Рецепција дела 
Ри ге Ве ле стин ли са код Срба], Conféren ce au Con grès in ter na ti o nal: Ri gas 
Ve le stin lis et la Qu e sti on d’O ri ent, or ga nisé par l’U NE SCO et l’A I SEE, Pa ris, 
12–13. décem bre 1998 [Предавање на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу: „Ри га 
Ве ле стин лис и Ис точ но пи та ње”, Уне ско у ор га ни за ци ји Ме ђу на род не асо
ци ја ци је за про у ча ва ње Ју го и сточ не Евро пе, Па риз, 12–13. де цем бар 1998].

„La vie et l’œuvre de Sa va Ier” [Живот и де ло Са ве Пр вог ар хи е пи ско па срп
ског], Conféren ce la Ma i rie du IXe ar ron dis se ment (As so ci a tion Tra di ti ons et 
cul tu re fran coser bes), Pa ris, 29. jan vi er 1999 [Предавање, Град ска већ ни ца 
IX арон ди сма на (Удру же ње фран цу скосрп ска тра ди ци ја и кул ту ра, Па риз, 
29. ја ну ар 1999].

„La Chan cel le rie sla ve de la Su bli me Por te et les Ar chi ves de Ra gu se” [Словенска 
кан це ла ри ја Ви со ке пор те и Др жав ни ар хив у Дубровнику], Sémi na i re – 
In sti tut d’hi sto i re et ci vi li sa tion byzan ti ne, Pa ris, 31. mars 1999. (5 rue Vic tor 
Co u sin, 16 h 30) [Семинар, Ин сти тут ви зан тиј ске исто ри је и ци ви ли за ци је, 
Па риз, 31. март 1999].

„La Qu e sti on d’O ri ent et les conséqu en ces de l’écla te ment de la You go sla vie” 
[Источно пи та ње и по сле ди це рас па да Југославије], Sémi na i re – Ju is si e ux, 
Pa ris, 24. avril 1999 [Семинар, Уни вер зи тет Па риз – Сор бо на III, 24. април 
1999].

„Hi sto i re et iden tité: hi sto ri o grap hie bal ka nosla ve” [Историја и иден ти тет: 
ју жно сло вен ска историографија], Sémi na i re [Семинар] – EHESS, Pa ris, 20. 
mai 1999.

„De l’hi sto ri o grap hie à l’et hno gen èse dans les pays sla ves du SudEst eu ropéen  
(XI Xe–X Xe siè cle)” [Од исто ри о гра фи је до ет но ге не зе сло вен ских зе ма ља 
Ју го и сточ не Евро пе (XIX–XX век)], Rap port au VI II Con gres AI E SCE du 
SudEst eu ropéen , Bu ca rest, 28–30. août 1999 [Изв еш тај на Осмом кон гре су 
Ме ђу на род не асо ци ја ци је за на уч но ис тра жи ва ње Ју го и сточ не Евро пе, 
Бу ку решт, 28–30. ав густ 1999].

„Hi sto i re et au to re pre sen ta ti ons: hi sto ri o grap hie du SudEst eu ropéen  sla ve” 
[Историја и са мо свест: исто ри о гра фи ја ју жно сло вен ског простора], Sémi
na i re heb do ma da i re – Cen tre Pi er re Be lon, 1999–2000 [Семинар јед ном сед
мич но на Ин сти ту ту Пјер Бе лон, EHESS, Па риз, 1999–2000].

Хро но ло ги ја на уч но и стра жи вач ке и пе да го шке де лат но сти
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„Les débuts de la pres se sudsla ve (XVI I I e –XI Xe s.)” [Настанак ју жно сло вен
ске пе ри о ди ке (XVI I I –XIX век)], Les médi as créate urs de le ur ima ge dans le 
SudEst eu ropéen : la pres se, UNE SCO & AI E SEE (Co mité Na ti o nal Français), 
Pa ris, 6. mai 2000 [Међународна на уч на кон фе рен ци ја: Ме ди ји као кре а
то ри за јед нич ке са мо све сти у Ју го и сточ ној Евро пи – пе ри о дич на штам па, 
UNE SCO & AI E SEE (На ци о нал ни ко ми тет Фран цу ске), Па риз, 6. мај 2000].

„La vi sion de la Ba ta il le de Ko so vo dans l’hi sto ri o grap hie you go sla ve” [Косов
ска бит ка у ју го сло вен ској историографији], Col lo que in ter na ti o nal: KO SO VO: 
SIX SI EC LES DE ME MO I RES CRO ISÉES, ERISM, INAL CO, Pa ris 18–19. mai 
2000 [Међународни на уч ни скуп: Ко со во – шест ве ко ва укр ште них се ћа ња, 
ERISM, INAL CO, Па риз, 18–19. мај 2000].

„Étu de des do cu ments postbyzan tins en lan gue sla ve dans les Ar chi ves du 
MontAt hos et plus par ti cu liè re ment de Chi lan dar” [Проучавање постви
зан тиј ске гра ђе на сло вен ском је зи ку у све то гор ским ар хи ви ма, по себ но 
у Хи лан дар ском архиву], Col lo que in ter na ti o nal: SE MI NA RIO ER GA SI AS. 
ME QO DO LO GIA EK DOSHS, KA TA STASH KAI PRO OP TI KES THS ERE U NAS 
TWON ME TABYZAN TINWN AR CE IWN (Métho do lo gie d’édi tion, état et 
per spec ti ves de la rec her che des ar chi ves postbyzan ti nes), EL LHNI KO IN STI
TO U TO BU ZAN TINWN KAI ME TA BU ZAN TINWN SPO UDWN BE NE
TI AS et Cen tre d’étu des byzan ti nes, néohel le ni qu es et SudEst eu ropéen nes 
EHESS, Ve ni se, 3–4. no vem bre 2000 [Међународни на уч ни скуп: Ме то до
ло ги ја из да ња, ста ње и пер спек ти ва на уч но и стра жи вач ког ра да у пост
ви зан тиј ским ар хи ви ма, у ор га ни за ци ји: Грч ког ин сти ту та ви зан тиј ских 
и пост ви зан тиј ских сту ди ја у Ве не ци ји и Ин сти ту та за ви зан тиј ске, но во
 грч ке и бал ка но ло шке сту ди је, EHESS (Па риз), Ве не ци ја, 3–4. но вем бра 2000].

„La qu e sti on de Thes sa lo ni que et l’adhésion de la You go sla vie au Pac te tri par ti te 
la cri se dans les Bal kans (oc to bre 1940 – mars 1941) [Солунско пи та ње и при
ступ Ју го сла ви је Трој ном пак ту, Бал кан ска кри за (ок то бар 1940. – март 
1941]”, Col lo que in ter na ti o nal sur Le rôle de la Grè ce pen dant la De u xi ème 
Gu er re Mon di a le (1939–1945), Le Sénat, Pa ris 19–21. oc to bre 2001 [Међународ
ни на уч ни скуп: Уло га Грч ке у Дру гом свет ском ра ту (1939–1945), Се нат 
– Па риз, 19–23. ок то бар 2001].

„En tre éco no mie Mon de et éco no mie d’Etat – Ve ni se et les méta ux préci e ux des 
Bal kans (XVe–X VIe siè cles1)” [Између еко но ми је Све та и др жав ног тр жи шта 
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– Ве не ци ја и пле ме ни ти ме та ли Бал ка на (XV–XVI век)], Col lo que in ter na
ti o nal: Ser bia e Ita lia nel Me di o e vo (secc. X–XV), or ga nisé par la Fon da zi o ne 
Gi or gio Ci ni, Ve ni se, 18–20. no vem bre 2001 [Међународни на уч ни скуп: 
Ср би ја и Ита ли ја у сред њем ве ку (X–XV век), у ор га ни за ци ји Фон да ци је 
Ђор ђо Чи ни, Ве не ци ја, 18–20. но вем бар 2001].

„Le SudEst eu ropéen  et l’E u ro pe. Ori gi nes et per spec ti ves d’u ne altérité mal 
as sumée en mar ge de l’élar gis se ment eu ropéen ” [Европски ју го и сток и Евро па. 
По ре кло и пер спек ти ве не схва ће ног ал те ри те та на мар ги на ма европ ских 
интеграција], Fo rum: L’E u ro pe et la Médi ter ranée, Pa ris, 18. jan. 2002 [Форум: 
Евро па и Ме ди те ран, Па риз, 18. ја ну ар 2002].

„Le di a lo gue des hi sto ri ens de l’exYou go sla vie. Un su per la tif de com mu ni ca tion 
dans le pro ces sus de pa ix” [Дијалог исто ри ча ра бив ше Ју го сла ви је. На до
град ња уза јам но сти ми ров ном процесу], La com mu ni ca tion dans le pro ces
sus hi sto ri que en fa ve ur da la pa ix – le cas du SudEst eu ropéen , UNE SCO & 
AI E SEE, Pa ris, 1–3. mars 20023 [Комуникација у исто риј ском про це су у 
ко рист ми ра – слу чај Ју го и сточ не Евро пе, Уне ско у ор га ни за ци ји Ме ђу
на род не асо ци ја ци је за про у ча ва ње Ју го и сточ не Евро пе, Па риз, 1–3. март 
2002].

„De l’ha gi o grap hi que au bi o grap hi que dans l’e spa ce sudsla ve (IXe–X VI Ie s.)” 
[Од ха ги о гра фи је до би о гра фи је на ју жно сло вен ском про сто ру (IX –XVII 
век)], L’ha gi o grap hie du SudEst eu ropéen , E.H.E.S.S, Pa ris, 3–5. juin 2002 
[Ме ђународни на уч ни скуп: Ха ги о гра фи ја у Ју го и сточ ној Евро пи, EHESS, 
Па риз, 3–5. јун 2002].

„L’Hu ma ni sme de la Re na is san ce en tre ro ma nité bal ka ni que et illyri sme sla ve” 
[Хуманизам и ре не сан са из ме ђу бал кан ског ро ма ни зма и сло вен ског или
ризма], Col lo que in ter na ti o nal: L’Hu ma ni sme et la Re na is san ce dans le SudEst 
eu ropéen , UNE SCO & AI E SEE, Ro meCo sen za, 4–7. sept. 2003 [Међународни 
на уч ни скуп: Ху ма ни зам и ре не сан са у Ју го и сточ ној Евро пи, УНЕ СКО, у 
ор га ни за ци ји Ме ђу на род не асо ци ја ци је за про у ча ва ње Ју го и сточ не Евро
пе, Рим –Ко сен за, 4–7. сеп тем бар 2003].

„L’in tro duc tion à l’ha gi o grap hie sudsla ve” [Увод у ју жно сло вен ску хагиогра
фију], Co urs à l’In sti tut Sa intSer ge, Pa ris, le 15. jan vi er 2004 [Предавање на 
Ин сти ту ту Све тог Сер ги ја, Па риз, 15. ја ну ар 2004].

3 http://erc.une sco.org /SE E Con fe ren ce/AI E SEE_Pro gram me.htm 
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„La légi ti ma tion du po u vo ir prin ci er et le pa tro na ge ro u main sur le Mont At hos” 
[Легитимисање су ве ре ни те та у по кро ви тељ ство ру мун ских вла да ра на 
Све тој Гори], Col lo que in ter na ti o nal: Le cul te des sa ints mo nar qu es et martyrs 
et l’idéolo gie du po u vo ir, Bu ca rest, le 15–17. jan vi er 2004 [Међународни на
уч ни скуп: Култ све тих вла да ра и му че ни ка и мо нар хиј ска иде о ло ги ја, Бу
ку решт, 15–17. ја ну ар 2004].

„Le pa tro na ge sur Chi lan dar (Mont At hos). L’at tra it du ciel et la légi ti ma tion 
du po u vo ir prin ci er” [Покровитељство над Хи лан да ром (Све та Го ра). При зив 
не ба и ле ги ти ми са ње мо нар хиј ске власти], conféren ce au Sémi na i re de M. 
le Prof. Chris sos (2. avril 2004), à l’In sti tut de Rec her ches Byzan ti nes de la Fon
da tion Na ti o na le de la Rec her che Sci en ti fi que (Athènes) [Предавање на Се
ми на ру проф. Хри со са, Ви зан то ло шки ин сти тут Др жав не фон да ци је на
уч них сту ди ја, Ати на, 2. април 2004].

„La con ti nu ité d’u ne in sti tu tion ca ri ta ti ve is sue du Moyen Âge (XI I e–X VI Ie s.). 
Le Mont At hos (Chi lan dar) et le Pays va la que” [Континуите т вла дар ског евер
ге ти зма на сле ђе ног из сред њег ве ка (XI I–X VII век)], conféren ce (22. avril 2004) 
à l’U ni ver sité de Io a ni na (Grè ce) [предавање на Уни вер зи те ту у Ја њи ни, 22. 
април 2004].

„La récon struc tion de la mémo i re dans le SudEst eu ropéen ” [Реорганизација 
ко лек тив ног се ћа ња у Ју го и сточ ној Европи], Sémi na i re de Jut ta Sche rer à 
l’E HESS, 5. mai 2004 [Семинар проф. Ју те Ше рер, EHESS, Па риз, 5. мај 
2004].

„L’héri ta ge cul tu rel SudEst eu ropéen  et la mon di a li sa tion” [Културно на сле ђе 
Ју го и сточ не Евро пе и мондијализација], Rap port au IXe Con grès In ter na ti o nal 
d’Études du SudEst eu ropéen  (30. août – 3. sep tem bre 2004) à Ti ra na [Из в еш тај 
на Де ве том кон гре су сту ди ја Ју го и сточ не Евро пе, Ти ра на, 30. ав густ. – 3. 
сеп тем бар 2004].

Modéra te ur de la ta ble ron de: „L’héri ta ge cul tu rel SudEst eu ropéen  et la mon
di a li sa tion” [Модератор окру глог сто ла: „Кул тур но на сле ђе Ју го и сточ не 
Евро пе и мон ди ја ли за ци ја”], au IXe Con grès In ter na ti o nal d’Études du SudEst 
eu ropéen  (30. août – 3. sep tem bre 2004) à Ti ra na4 [Девети кон грес сту ди ја 
Ју го и сточ не Евро пе, Ти ра на, 30. ав густ – 3. сеп тем бар 2004].

4 http://host.uni ro ma3.it/as so ci a zi o ni/ais see/pro gram mi/ix_ti ra na.ht m
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„Le di sco urs d’a mo ur de de spo te Ste fan La za re vic” (début du XVe siè cle) – poésie 
spi ri tu el le ou amo ur pla to ni que?” [Слово љуб ве де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа 
(по че так XV ве ка) – ду хов на по е зи ја или пла тон ска поетика], Col lo que 
in ter na ti o nal: COR RI SPON DEN ZA D’A MO RO SI SEN SI L’O MO E RO TI SMO 
NEL LA LET TE RA TU RA ME DI E VA LE, 27–28. mai 2005. à Gènes [Међуна
родни на уч ни скуп: Пре пи ска ерот ских сен зи би ли те та у сред њо ве ков ној 
књи жев но сти, Ђе но ва, 27–28. мај 2005].

„Les Bal kans oc ci den ta ux – en tre glo ba li sa tion et bal ka ni sa tion” [Западни 
Бал кан из ме ђу гло ба ли за ци је и балканизације], Con grès in ter na ti o nal des 
sci en ces hi sto i ri qu es, Sydney, ju il let 2005 [Међународни кон грес исто риј ских 
сту ди ја, Сид неј, јул 2005].

„Po gle di kroz ma gle”, Окру гли сто: Po vlen ske ma gle i vi di ci Du ša na Mi haj lo
vi ća, Bel gra de, 13. oc to bre 2005.5

„La ’To ur al ba na i se’ au Mont At hos et Jean Ca stri ot (le père de Sken der beg)” 
[Арбанаш ки пирг на Све тој Го ри и Јо ван Ка стри от, отац Скендербегов], 
Col lo que in ter na ti o nal con sa cré à Sken der beg, Priš ti na (Ko so vo), le 21–22. nov. 
2005 [Међународни скуп по све ћен Скен дер бе гу, При шти на, 21–22. но вем
бар 2005].

„Du brov nik (Ra gu se) à la cro isée des mon des et des ci vi li sa ti ons” [Дубровник 
на раз ме ђу све то ва и цивилизација], Conféren ce po ur CLIO, Pa ris, 24. févri er 
2006 [Предавање за Клио, Па риз, 24. фе бру ар 2006].

„L’état de la fran cop ho nie en Ser bieMonténe gro” [Франк офонија у Ср би ји 
и Цр ној Гори], Col lo que eu ropéen : Le français, lan gue de tra vail et des af fa i res 
sci en ti fi qu es eu ropéen nes: Le plu ri lin gu i sme dans la pro fes sion de rec her che en
tre les et hni es scan di na ves, la ti nes et sla ves, Pa ris, 26. mai 2006 [Европски 
на уч ни скуп: Фран цу ски као рад ни је зик на уч но и стра жи вач ког ра да у 
Евро пи – ви ше је зич ност на уч но и стра жи вач ких про фе си ја у скан ди нав
ским, ла тин ским и сло вен ским зе мља ма, Па риз, 26. мај 2006].

„Le pa tri mo i ne hi sto ri que et cul tu rel de Ra gu se: une médi a tion in ter ci vi li sa
ti o nel le” [Историјска и кул тур на ба шти на Ду бров ни ка – ме ђу ци ви ли за
циј ска медијација], Col lo que in ter na ti o nal: Le SudEst eu ropéen  façe à son 

5 http://www.inisbgd.co.yu/ce lo/zi vot.ht m
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pa tri mo i ne hi sto ri que, Pa ler mo, 3–7. sep tem bre 2006 [Међународни на уч ни 
скуп: Ју го и сточ на Евро па и ње на исто риј ска ба шти на, Па лер мо, 3–7. сеп
тем бар 2006].

„RE LI GION – IDEN TITY – MO DER NITY in PostYugo slav Ser bia, From 
Tra di ti o na lism to To le ran ce and Plu ra lism” [Религија–идентит ет–савреме
ност у пост ју го сло вен ској Ср би ји, од тра ди ци о на ли зма до плу ра ли зма и 
толеранције], In ter na ti o nal Con fe ren ce: Na ti o nal Re con ci li a tion, et hnic and 
Re li gi o us To le ren ce in the Bal kans. Re con ci li a tion and Hu man Se cu rity, Cen ter 
for Pe a ce and De ve lop ment of the Uni ver sity for Pe a ce esta blis hed by the Uni
ted Na ti ons, Bel gra de, 27–28. oc to bre 2006 [Међународна на уч на кон фе рен
ци ја: На ци о нал но по ми ре ње, ет нич ка и вер ска то ле ран ци ја на Бал ка ну. 
По ми ре ње и без бед ност, Цен тар за мир и раз вој Уни вер зи те та за Мир 
осно ва ног од стра не Ује ди ње них на ци ја, Бе о град, 27–28. ок то бар 2006].

„In tro duc tion aux let tres byzan ti nosla ves” [Увод у ви зан тиј скосло вен ску 
филологију], Sémi na i re – EHESS, Pa ris, 23. nov. 2006 [Семинар EHESS, Па риз, 
23. но вем бар 2006].

„Li tur gi ja i isto ri ja – Hi lan dar i kti to rat”, Sim po sion po sve ćen Sve tom Ig nja ti
ju Bo go no scu i Li tur gi ji, Tre bi nje 2. ja nu ar 2007.

„En tre glo ba li sa tion et bal ka ni sa tion: la ge stion d’un passée mal as sumé dans 
le SudEst eu ropéen ” [Између гло ба ли за ци је и балканизације], Hi story and 
In ter na ti o nal Po li tics: A Gu i de to the 21st Cen tury, Uni ver sity of Ox ford, 12–17. 
Au gust 2007 [Историја и ме ђу на род на по ли ти ка: Во дич кроз XXI век, 
Окс форд Уни вер зи тет, 12–17. ав густ 2007].

„Le Ko so vo du XIe au XXe siè cle” [Косово од XI до XX века], Ta ble ron de: LA 
RO U TE DE LA SER BIE VERS L’U NION EU RO PÉ EN NE A L’A U NE DE LA GEO
PO LI TI QUE DU KO SO VO, L’E CO LE MI LI TA I RE, Amp hithéâtre DE BO UR
CET, avec Vuk Draš ko vić, Ar ta Se i ti, le 26. Avril 2007 [Округли сто: Пут 
Ср би је ка Европ ској уни ји у зна ку ге о по ли ти ке Ко со ва, Вој на ака де ми ја, 
ам фи те а тар Бур сет, Вук Дра шко вић, Ар та Се и ти, Па риз, 26. април 2007].

„Con fes si ons et iden tité dans le SudEst eu ropéen : le cas de l’E gli se ort ho do xe 
en exYou go sla vie” [Вероисповест и иден ти тет у Ју го и сточ ној Евро пи: Пра
во слав на цр ква у бив шој Југославији], EtatCon fes sionMo der nité – Uni ver sité 
d’été EHESS–FPN, Bel gra de 23–30. sep tem bre 2007 [Држава–вероисповест–
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савременост, Лет њи уни вер зи тет EHESS – ФПН, Бе о град, 23–30. сеп тем бар 
2007].

„Vi zan ti ja i Evro pa: iz me đu ide o lo gi je i eko no mi je” [Byzan ce et l’Eu ro pe: en tre 
idéolo gie et eco no mi e], Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 20. dec. 2008.

„Byzan ce: éco no mie et idéolo gie” [Византија: еко но ми ја и идеологија], con
féren ce (3 h) à l’U ni ver sité d’Ar ras, 21. jan vi er 2008 [предавање на Уни верзи
те ту Арас, 21. ја ну ар 2008].

„Byzan ti um: A Pa ra digm of Ide o logy and Eco nomy” [Византија – па ра диг ма 
иде о ло ги је и економије], Mo na stery of the Most Holy The o to kos. The Li ving 
Spring, March 25th 2008, Tu es day – Dun lap, CA [Манастир Пре све те Бо го
ро ди це, 25. март 2008].

„Byzan ce dans l’hi sto i re de l’idéolo gie et de l’éco no mie du SudEst eu ropéen ” 
[Византија у исто ри ји иде о ло ги је и еко но ми је Ју го и сточ не Европе]: Sara
to ga, le 27. mars, 2008 [Саратога, 27. март 2008].

„Vi zan ti ja – Ju go sla vi ja – Evro pa – Sr bi ja”, Oran ge Ca unty, 29. mart 2008.

„Byzna ti ne Re flec ti ons on Ide o logy and Eco nomy” [Расправа о ви зан тиј ској 
иде о ло ги ји и економији], San Ga briel, Los An ge les, Ca li for nie, le 30. mars 
2008 [Сан Га бри ел, Лос Ан ђе лес, Ка ли фор ни ја, 30. март 2008].

Con fe ren ces: „Byzan ce dans l’hi sto i re de l’idéolo gie et de l’éco no mie du SudEst 
eu ropéen ” [Византија у исто ри ји иде о ло ги је и еко но ми ји Ју го и сточ не Евро
пе], Li bertyvil le, le 2. avril 2008 [Либертвил, 2. април 2008].

„Byzan ti um: A Pa ra digm of Ide o logy and Eco nomy” [Византијска па ра диг ма 
из ме ђу иде о ло ги је и икономије], Chi ca go, 2. avril 20086 [Чикаго, 2. април 
2008]. http://stsa vac hi ca go.org/

6 The Ser bian Cul tu ral and Arts Cen ter St. Sa va and the Holy Re sur rec tion Ser bian 
Ort ho dox Cat he dral are or ga ni zing a lec tu re by Pro fes sor Boš ko Bo jo vić, PhD (sci en ti fic 
co un ce lor to the In sti tu te of Bal kan Stu di es of the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts 
and a pro fes sor at the Uni ver sity of So cial Sci en ces, EHESS, Pa ris) ti tled Byzan ti um: A 
Pa ra digm of Ide o logy and Eco nomy. The lec tu re will be held at the Ser bian Cul tu ral and 
Arts Cen ter St. Sa va at 448 W. Ba rry Ave., Chi ca go, IL 60657 on Wed nes day, April 2, 2008 
at 7:30 PM. fr dar ko@g mail.co m. [Српски кул тур ни и умет нич ки цен тар Све ти Са ва и 
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„Vi zan ti ja, Bal kan, Sr bi ja – od uni ver zal nog do na ci o nal nog”, Bo go slov ski fa
kul tet, 15. maj 2008.

„Ko so vo i Vi dov dan”, Ho nol lu lu, 28. juin 2008.

„Ko sov ska bit ka i Ko so vo – po ka za te lji srp ske isto ri je”, Oran ge Ca unty, 29. juin 
2008.

„Byzan ce as eco no mi cal and ide o lo gi cal pat tern” [Византијска еко ном ска и 
иде о ло шка парадигма], conféren ce Pa ne u ro paSer bia: Ser bia, the So ut he a tern 
Eu ro pe, and the Eu ro pean in te gra ti ons, Bel gra de, 17. oc to bre 2008 [Међуна
родна кон фе рен ци ја: Па не вро па –Ср би ја, Ср би ја, Ју го и сточ на Евро па и 
Европ ске ин те гра ци је, Бе о град, 17. ок то бар 2008].

„The We stern Bal kans bet we en East and West” [Западни Бал кан из ме ђу Ис
то ка и Запада], Los An ge les, 2. mai 2009 [Лос Ан ђе лес, 2. мај 2009].

„Du brov nik (Ra gu se) et rése a ux d’échan ges dans les Bal kans” [Дубровник и 
ње го ве ко ло ни је на Балкану], Rap port po ur le X Con grès in ter na ti o nal du 
SudEst eu ropéen , AI E SEE, Pa ris 2009 [Изв еш тај за Де се ти ме ђу на род ни 
кон грес AI E SEE Ме ђу на род не асо ци а ци је сту ди ја за Ју го и сточ ну Евро пу, 
Па риз, 2009].

„Ди ја лог, то ле ран ци ја и вер ске за јед ни це”, In ter na ti o nal Con fe ren ce: Na ti
o nal Re con ci li a tion, et hnic and Re li gi o us To le ren ce in the Bal kans. Re con ci lia tion 
and Hu man Se cu rity, Cen ter for Pe a ce and De ve lop ment of the Uni ver  sity for 
Pe a ce esta blis hed by the Uni ted Na ti ons, Bri o ni, 27–28. oc to bre 2009 [Међународ
на кон фе рен ци ја: „На ци о нал но по ми ре ње, ет нич ка и ре ли ги о зна то ле ран
ци ја на Бал ка ну. По ми ре ње и без бед ност”, Бри о ни 27–28. ок то бар 2009].

„L’Em pi re et l’éter nité – Ste fan Du san et le Mont At hos” [Царство и веч ност 
– Сте фан Ду шан и Све та Гора], Conféren ce po ur le Col lo que in ter na ti o nal: 
„Hi sto i re, mémo i re et dévo tion. Re gards cro isés sur la con struc tion des iden
tités à l’Est (Moyen Âge, Temps Mo der nes)” 13–14. no vem bre 2009, EHESS, 

Срп ска пра во слав на ка те дра ла Све тог Вас кр се ња ор га ни зу је пре да ва ње пр о фе со ра 
др Бо шка Бо јо ви ћа, на уч ног са вет ни ка Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ и про фе
со ра Уни вер зи те та дру штве них на у ка, EHESS, у Па ри зу, под на сло вом: Ви зан ти ја 
– па ра диг ма иде о ло ги је и еко но ми је, Чи ка го, 2. април 2008].
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Pa ris [Предавање на Ме ђу на род ном на уч ном ску пу: Исто ри ја, се ћа ње и 
по бо жност. Укр ште на схва та ња о на стан ку иден ти те та на Ис то ку (сред
њи век и но ви век, Уни вер зи тет дру штве них на у ка (EHESS), Па риз, 13–14. 
но вем бар 2009].

„ЕУ, За пад ни Бал кан и Ср би ја у про ме на ма ар хи тек ту ре ма ђу на род них 
од но са” (UE, les Bal kans Oc ci den ta ux et la Ser bie dans l’évo lu tion de l’ar chi
tec tu re des rap ports in ter na ti o na ux), In ter na ti o nal Con fe ren ce or ga ni sed by 
the Pa ne u ro pa Ser bia: Ser bia in the Pro cess of Eu ro pean In te gra tion in the light 
of the 1700th ju bi lee sin ce the adop tion of the Edict of Mi lan by Con stan ti ne and 
Li ci ni us, Bel gra de, No vem ber 13–15. 2009 [Уводно пре да ва ње, Ме ђу на род
на кон фе рен ци ја у ор га ни за ци ји Па не у ро па Ср би ја: „Ср би ја у про це су 
европ ских ин те гра ци ја у вре ме про сла ве 1700 го ди на Ми лан ског едик та 
Кон стан ти на и Ли ци ни у са, Бе о град, 13–15. но вем бар 2009].

„Rus sie, qu el ac te ur po ur les Bal kans Oc ci den ta ux?” [Улога Ру си је на За пад
ном Бал ка ну?], In sti tut Pro spec ti ve et Sécu rité en Eu ro pe (IP SE), Gro u pe 
d’étu des „Bal kans”, Re vue Défen se Na ti o na le et Sécu rité Col lec ti ve, Eco le Mi li
ta i re, ta ble ron de, 13. jan vi er 2010, Pa ris [Институ т Пер спек ти ве и без бед ност 
Евро пе, Сту диј ска гру па Бал кан, Ча со пис На род на од бра на и на ци о нал на 
без бед ност, Вој на ака де ми ја, окру гли сто, Па риз, 13. ја ну ар 2010].

„Vuk Ka ra džić et la Ser bie en tre l’E u ro pe et les Bal kans” [Вук Ка ра џић и Срби
ја из ме ђу Евро пе и Балкана], COL LO QUE IN TER NA TI O NAL – La Fran ce 
ser be dans le con tex te eu ropéen : tex te, con tex te et in ter tex tu a lité, Bor de a ux 

Хро но ло ги ја на уч но и стра жи вач ке и пе да го шке де лат но сти



162

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа

(MSHA), les 29. et 30. sep tem bre 2010 [Међународни на уч ни скуп: „Срп ска 
књи жев ност у европ ском кон тек сту – текст, кон текст и ин тер тек сту ал ност”, 
Уни вер зи тет у Бор доу, 29–30. сеп тем бар 2010].

„How can Ser bia con tri bu te to the sta bi li za tion of the We stern Bal kans?” [Може 
ли Ср би ја до при не ти ста би ли за ци ји За пад ног Бал ка на?], Ja gel lo 2000 – 
As so ci a tion for Eu roAtlan tic Co o pe ra tion, Zo ran Vu jić, As si stant Mi ni ster 
of Fo re ign Af fa irs of Ser bia, Head of Se cu rity Po licy Sec tor in char ge of li a i sing 
with NA TO; Zo ran Jef tić, Sec re tary of Sta te for De fen ce inchar ge of De fen ce 
Po licy (TBC); So nja Liht, fo un der and pre si dent of Bel gra de Fund for Po li ti cal 
Ex cel len ce. She is al so a pre si dent of Fo re ign Po licy Co un cil at the Ser bian Mi
ni stry of Fo re ign Af fa irs; Bo jan Br kić, De puty Edi torinchi ef of the news pro
gram me Ra dio Te le vi sion Ser bia; So nja Sto ja no vić, Di rec tor of Bel gra de Cen tre 
for Se cu rity Po licy; Gén. De Ker vi ler (KFOR), Boš ko Bo jo vić, Ar ta Se i ti, Jo sip 
Kru lić, Ta ble ron de, Mi nistère des Af fa i res Etran gères, Qu ai d’Or say, 9. nov. 2010 
[Јагело 2000. Асо ци а ци ја за евро а тлант ску са рад њу, Зо ран Ву јић, по моћ
ник ми ни стра спољ них по сло ва Ср би је, на чел ник за Сек тор без бед но сти 
за ду жен за са рад њу са НА ТО; Зо ран Јеф тић, др жав ни се кре тар Ми ни
стар ства на род не од бра не за ду жен за без бед ност; Со ња Лихт, осни вач и 
пред сед ник Фон да за по ли тич ку из у зет ност. Та ко ђе, пред сед ни ца Спољ
но по ли тич ког са ве та Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср би је, Со ња Сто
ја но вић, ди рек тор Бе о град ског цен тра без бед но сне слу жбе; ге не рал Де 
Кер ви лер (КФОР), Бо шко Бо јо вић, про фе сор Уни вер зи те та дру штве них 
на у ка, Па риз; Ар та Се и ти, кон сул тант Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Фран цу ске, Јо сип Кру лић, про фе сор Уни вер зи те та Па риз VII, Окру гли 
сто, Ми ни стар ство спољ них по сло ва, Ке д’Ор сеј, 9. но вем бар 2010].

„Ис точ но пи та ње – од рас пле та до но вог за пле та (1878–2011)”, Ме ђу на род
ни на уч ни скуп: Ру си ја и Бал кан – Рос сия и Бал каны, Бар, 17–18. ок то бар 2011.

„Бал кан из ме ђу евро а тлант ских ин те гра ци ја, њи хо вих пре пре ка и за сто
ја”, Se venth ECPD In ter na ti o nal Con fe ren ce: New Bal kans and Eu ro pean Union 
En lar ge ment, Cen ter for Pe a ce and De ve lop ment of the Uni ver sity for Pe a ce 
esta blis hed by the Uni ted Na ti ons, Mi lo čer, Monténe gro, 21–22. oc to ber 2011 
[Седма ме ђу на род на кон фе рен ци ја ECPD: „Но ви Бал кан и про ши ре ње 
Европ ске уни је”, Ми ло чер, 21–22. ок то бар 2011].

„La Rus sie, la Qu e sti on d’O ri ent et la Ser bie” [Русија, Ис точ но пи та ње и Србија], 
The ima ge of Rus sia in the Bal kans, In ter na ti o nal Con fe ren ce, UN DER THE 
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PA TRO NA GE OF THE REC TRIX MAG NI FI CA OF THE UNI VER SITY OF 
WAR SAW, War so vie, 7–9. no vem bre 2011 [„Сли ка Ру си је на Бал ка ну”, Ме
ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја Rec trix Mag ni fi ca Уни вер зи те та у Вар
ша ви, Вар ша ва, 7–9. но вем бар 2011].

„Les Bal kans en su spens dans la no u vel le re di stri bu tion d’in flu en ces” [Балкан 
у не из ве сно сти пре ра спо де ле но вих ути цај них зона], Les Bal kans après la 
dis lo ca tion de la You go sla vie, Ate li er d’ex perts, 10. no vem bre, de 16 h à 18 h 
Re vue Défen se Na ti o na le, Eco le Mi li ta i re, 1 pla ce Jof fre, 75007 Pa ris [Балкан 
по сле рас па да Ју го сла ви је, Екс перт ска рад на гру па, Ча со пис На ци о нал на 
од бра на, Вој на aкадемија, Па риз, 10. но вем бар 2011].

„Le no u ve au rôle de la Tur qu ie et le néoot to ma ni sme dans les Bal kans oc ci den
ta ux” [Нова уло га Тур ске и нео о то ма ни зам на За пад ном Балкану], confé
ren cedébats, sal le René Cas sin, en présen ce du Di rec te ur de l’E u ro pe con ti nen
ta le, du Mi nistère des af fa i res étran gères du Qu ai d’Or say, du So usdi rec te ur 
de l’E u ro pe bal ka ni que François Pu ge a ut, Chargé de mis sion au près du Di rec te ur 
de l’E u ro pe con ti nen ta le Pa trick Re nard, Qu ai d’Or say, 75007 Pa ris, 30 nov. 
2011, 15 h–17 h [Полемичка рас пра ва, Фран соа Пи жо, ди рек тор Сек то ра 
за кон ти нен тал ну Евро пу Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ке д’Ор сеј; 
Па трик Ре нар, за ме ник ди рек то ра Сек то ра за бал кан ску Евро пу, по ве ре
ник ми си је ди рек то ра за кон ти нен тал ну Евро пу, проф. др Бо шко Бо јо вић, 
проф. др Јо сип Кру лић, Ке д’Ор сеј, Па риз, 30. но вем бар 2011].

„La so ciété ci vi le et l’intégra tion des Bal kans oc ci den ta ux à l’UE” [Цивилно 
дру штво и ин те гра ци ја За пад ног Бал ка на у Европ ску унију], Eu ro pean 
Fu tu re of the Bal kans, Bi la te ral Se mi nar at the Au strian Em bassy in Pa ris, Fe
bru ary 7, 2012 [„Европ ска бу дућ ност Бал ка на”, Би ла те рал ни се ми нар, ге
не рал ни се кре тар Ке д’Ор се ја, Ур су ла Пле сник, ам ба са дор ка, Ва лен тин 
Ин цко, проф. др Бо шко Бо јо вић, проф. др Фло ри ан Би бер, Ау стриј ска 
ам ба са да у Па ри зу, 7. фе бру ар 2012].

„Royau me et Em pi re dans la Ser bie médiéva le (XI I I e –XI Ve s.)” [Краљевство 
и цар ство у срп ском сред њем ве ку (XI I I –XIV век)], Col lo que in ter na ti o nal: 
Espa ce impérial. Le SudEst eu ropéen  en tre em pi res et na ti ons, EHESS, Pa ris, 
2–4. avril 2012 [Међународни на уч ни скуп: „Им пе ри јал ни про стор. Ју го
и сточ на Евро па из ме ђу им пе ри ја и на ци ја, Уни вер зи тет дру штве них на
у ка, Па риз, 2–4. април 2012].
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„Зна че ње и сми сао исто ри је – Ср би ја из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти”, 
Ма на стир Сре те ња Го спод њег, Ескон ди до, Ка ли фор ни ја, 17. април 2012.

„The We ight of Cha ins” (Те жи на ла на ца), па нел ди ску си ја: Бо рис Ма ла гур
ски, Бо шко Бо јо вић, B. Јок си мо вић, Ber ke ley Or ga ni za tion of Ser bian Stu dents 
(BOSS), Бер кли – Др жав ни уни вер зи тет Ка ли фор ни је, 19. април 2012. 

„Ср би ја и Бал кан: из ме ђу на сле ђа про шло сти и иза зо ва бу дућ но сти”, Цр ква 
Све тих Кон стан ти на и Је ле не, Bo i se, Ida ho (Бoјзиjу – Ида хо), 21. април 
2012.

„Ср би ја и Бал кан: из ме ђу на сле ђа про шло сти и иза зо ва бу дућ но сти”, Цр ква 
Вас кр се ња Го спод њег, Солт Лејк Си ти – Ида хо, 22. април 2012.

„Ср би ја и Бал кан: из ме ђу на сле ђа про шло сти и иза зо ва бу дућ но сти”, Цр ква 
Све тог Са ве, Сан Га бри ел, Лос Ан ђе лес, Ка ли фор ни ја, 23. април 2012.

„En tre Etat et na tion – le cas de l’E gli se ort ho do xe ser be dans le SudEst eu ro
péen  en tran si tion” [Између др жа ве и на ци је – Срп ска пра во слав на цр ква 
и Ју го и сточ на Евро па у транзицији], In ter na ti o nal Con sul ta tion Ec cle si o logy 
and Na ti o na lism in a Post mo dern Era, or ga ni zed by the Vo los Aca demy for 
The o lo gi cal Stu di es in coope ra tion with the Cha ir of Ort ho dox The o logy, 
Uni ver sity of Münster (Ger many); the Ort ho dox Chri stian Stu di es Pro gram, 
Ford ham Uni ver sity (USA); the Ro ma nian In sti tu te for In terOrt ho dox, In ter
Con fes si o nal and In terRe li gi o us Stu di es (IN TER, ClujNa po ca, Ro ma nia); the 
Chri stian Cul tu ral Cen ter of Bel gra de (Ser bia), the St An drews Bi bli cal The o
lo gi cal In sti tu te (Mo scow); the Va la mo Lay Aca demy (Fin land); and the Eu ro
pean Fo rum of the Ort ho dox Scho ols of The o logy (EFOST, Brus sels), May 
24–27. 2012, Vo los – Gre e ce [Међународно са ве то ва ње: „Екли си о ло ги ја и 
на ци о на ли зам у пост мо дер ној ери”, у ор га ни за ци ји Во лос Ака де ми је за 
те о ло шке сту ди је и ко о пе ра ци ји са Ка те дром пра во слав не те о ло ги је Уни
вер зи те та у Мин сте ру (Не мач ка), пра во слав ног хри шћан ства, сту диј ски 
про грам Форд хам Уни вер зи те та (САД), Ру мун ског ин сти ту та за ме ђу
пра во слав не, ин тер кон фе си о нал не и ин тер ре ли ги о зне сту ди је (Ин тер, 
КлужНа по ка, Ру му ни ја; Хри шћан ски кул тур ни цен тар, Бе о град (Ср би ја); 
Би блиј ски те о ло шки ин сти тут Све тог Ан дре ја (Мо сква); Ва ла мо Леј Ака
де ми је (Фин ска); Европ ски фо рум пра во слав них те о ло шких на у ка (ЕФОСТ, 
Бри сел), Во лос (Грч ка), 24–27. мај 2012].
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„La Ser bie après les élec ti ons du mai 2012. et l’intégra tion à l’UE” [Србија по сле 
пред сед нич ких из бо ра ма ја 2012. и европ ске интеграције], conféren ce
débats, sal le René Cas sin, en présen ce du Di rec te ur de l’E u ro pe con ti nen ta le, 
du Mi nistère des af fa i res étran gères du Qu ai d’Or say, du So usdi rec te ur de 
l’E u ro pe bal ka ni que François Pu ge a ut, Chargé de mis sion au près du Di rec te ur 
de l’E u ro pe con ti nen ta le Pa trick Re nard, Qu ai d’Or say, 19. juin 2012 [Полемич
ка рас пра ва, Фран соа Пи жо, ди рек тор Сек то ра за кон ти нен тал ну Евро пу 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ке д’Ор сеј; Па трик Ре нар, за ме ник ди рек
то ра Сек то ра за бал кан ску Евро пу, по ве ре ник ми си је ди рек то ра за кон
ти нен тал ну Евро пу, проф. др Бо шко Бо јо вић, проф. др Јо сип Кру лић, Ке 
д’Ор сеј, Па риз, 19. јун 2012].

„Bal kans – an in di ca tor of con tra dic ti ons and an ti ci pa tion of Eu roAtlan tic” 
[Балкан – по ка за тељ евро а тлант ских кон традикција], The ECPD Eighth Ses sion 
on RE CON CI LI A TION, TO LE RAN CE AND HU MAN SE CU RITY IN THE 
BAL KANS – NEW BAL KANS IN A CHAN GING WORLD WITH A CHANG
ING EU RO PE, Bel gra de, Oc to ber 20, 2012 [Осма ме ђу на род на на уч на кон
фе рен ци ја ECPD: „На ци о нал но по ми ре ње, ет нич ка и вер ска то ле ран ци ја 
на Бал ка ну. Но ви Бал кан у све ту и Евро пи про ме на”, Цен тар за мир и раз
вој Уни вер зи те та за Мир осно ва ног од стра не Ује ди ње них на ци ја, Бе о град, 
20. ок то бар 2012].

„Au ser vi ce de la Répu bli que et des marchés – une di plo ma tie en tre en ga ge ment 
et im pli ca ti ons” [У слу жби Ре пу бли ке и тр жи шта – ди пло ма ти ја ан га жо ва
ња и ингеренције], Col lo que in ter na ti o nal: La Re na is san ce d’Al ber to Te nen ti 
(1924–2002): por tra it in tel lec tuel d’un hi sto rien fran coita lien, Col lège de Fran
ce, Eco le des Ha u tes Étu des en Sci en ces So ci a les, Flo ri da Sta te Uni ver sity, Col
lège de Fran ce, 9–10. no vem bre 2012 [Међународни на уч ни скуп: Ре не сан са 
Ал бер та Те нен ти ја (1924–2002), ин те лек ту ал ни пор трет фран цу скоита
ли јан ског исто ри ча ра, Ко леж де Франс, Уни вер зи тет дру штве них на у ка, 
Др жав ни уни вер зи тет Фло ри де, Ко леж де Франс, Па риз, 9–10. но вем бар 
2012].

„Her ce go vi na i Tre bi nje iz me đu Is to ka i Za pa da”, Mu zej Her ce go vi ne, Tre bi nje, 
27. ja nu ar 2013.

„Mo star i Her ce go vi na iz me đu Is to ka i Za pa da”, Epar hij ski dvor, Mo star, 30. 
ja nu ar 2013.

Хро но ло ги ја на уч но и стра жи вач ке и пе да го шке де лат но сти
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„Du brov nik iz me đu Is to ka i Za pa da”, Pa ro hij ski dom, Du brov nik, 31. ja nu ar 
2013.

Présen ta tion: „The Bo ok of Kells” [Келски зборник], do cu men ta i re de Mur ray 
Gri gor, The Arts Are na of Ame ri can Uni ver sity of Pa ris, 31. av. Bo squ et, 75007 
Pa ris, 14. avril 2013, 15 h – 17 h [према до ку мен тар ној пре зен та ци ји Му реј 
Гре го ра, Аре на умет но сти Аме рич ког уни вер зи те та у Па ри зу, Па риз, 14. 
април 2013].

„Évo lu tion des Bal kans oc ci den ta ux – Cri se po li ti que in ter ne des pe tits États 
bal ka ni qu es – Vers d’a u tres dyna mi qu es régi o na les” [Еволуција за пад ног 
Бал ка на – уну тар по ли тич ке кри зе ма лих бал кан ских зе ма ља – на пу ту ди
фе рен ци ја ци је ре ги о нал них ге о стра те шких динамика], La Re vue Défen se 
Na ti o na le, Mar di 28. mai 2013 de 71 h à 19 h, Amp hi Lo u is, Éco le mi li ta i re, 
7507 Pa ris [Часопис На ци о нал на од бра на, Ам фи те а тар Луј, Вој на ака де
ми ја, Па риз, 28. мај 2013].

„Le déno u e ment de la cri se d’O ri ent et la ri va lité des al liés bal ka ni qu es po ur 
la do mi na tion de la Macédo i ne sep ten tri o na le en 1913” [Расплет Ис точ не кри зе 
и над ме та ње бал кан ских са ве зни ка за до ми на ци ју над се вер ном Ма ке до
ни јом 1913. године] – „Η έκβαση της κρίσης της Ανατολής και η αντιπαλότητα 
μετ αξύ των βαλκανικών συμμάχων για την κυριαρχία στη βόρεια Μακεδονία 
το 1913”, Col lo que In ter na ti o nal, „De l’Em pi re à la Na tion: la si tu a tion na ti o
na le, cul tu rel le, so ci a le à Se rrès et dans sa région de la fin du XI Xe et du début 
du XXe siè cles”, „Από την Αυτοκρατορία στο Κράτος. Εθνολογική, Πολιτισμική, 
Κοινωνική κατάστ αση των Σερρών και της ευρύτερης περιοχής κατά τα τέλη 
του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα”, Ser res, 7–8. juin 2013 [Од цар ства до 
на ци је: на ци о нал но, кул тур но и дру штве но ста ње Се ре за и ње го ве ре гије 
на кра ју и по чет ку ве ка, Се рез, 7–8. јун 2013].

„Ser bia and the Bal kans Re gion: An Al ter na ti ve to the Eu ro pean In te gra tion” 
[Србија и Бал кан ска ре ги ја: ка ал тер на ти ви европ ским интеграцијама], 
IX ECPD In ter na ti o nal Con fe renc: Na ti o nal and In terEt hnic Re con ci li a tion, 
Re li gi o us Te le ran ce and Hu man Se cu rity in the Bal kans – New Bal kans and 
Eu ro pe: Pe a ce, De ve lop ment, In te gra tion, Bel gra de, Oc to ber 11–12, 2013 [IX 
ECPD Ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја: „На ци о нал но и ме ђу ет нич ко 
по ми ре ње, вер ска то ле ран ци ја и без бед ност на Бал ка ну. Но ви Бал кан и 
Евро па: Мир, раз вој, ин те гра ци је”, Цен тар за мир и раз вој Уни вер зи те та 
за мир ко ји су осно ва ле Ује ди ње не на ци је, Бе о град, 11–12. ок то бар 2013].
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„Ни ко ла Љу бин ко вић – Умет нич ки па ви љон „Цви је та Зу зо рић” и ње го во 
окру же ње (1928–1952)”, V ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја „Очу ва ње 
и за шти та кул тур ноисто риј ског на ле ђа Ср би је у ино стран ству”, Ин сти тут 
за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 31.10. и 1.11. 2013.

„Опо ра вак Ср би је као им пе ра тив про ме не. Дру штве ни до го вор, про је кат 
отво ре ног дру штва, мо дер ни за ци ја, управ не ре фор ме: стра те ги ја раз во ја 
и ху ма ни стич ке на у ке”, за на уч ни скуп: Мо гу ће стра те ги је раз во ја Ср би
је, ор га ни за ци ја: Рек то рат Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Од бор за еко ном ске 
на у ке Оде ље ња дру штве них на у ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
Бе о град 20. но вем бар 2013.

„Les gran des pu is san ces et la Gran de gu er re: un re gard cro isé à tra vers la gril le 
de lec tu re bal ka ni que” [Велике си ле и Ве ли ки рат: раз ли чи ти по гле ди бал
кан ских опредељења], in: Des gu er res bal ka ni qu es à la Gran de Gu er re: un 
re gard stratégi que, Sémi na i re de Bo sko Bo jo vic à l’E HESS, Pa ris, les 13, 20, 27. 
mai et le 3. juin, 2014, Pa ris [Балкански ра то ви и Ве ли ки рат – ге о стра те шко 
раз ма тра ње, Се ми нар Бо шка Бо јо ви ћа, Уни вер зи тет дру штве них на у ка, 
Па риз, 13, 20, 29. мај и 3. јун, 2014].

„Les gran des pu is san ces et la Gran de gu er re. Ar bi tra ges et im pli ca ti ons à l’éche le 
du XXe siè cle” [Велике си ле и Ве ли ки рат. Ар би тра же и ин ге рен ци је у раз
ме ра ма XX века], Me đu na rod na kon fe ren ci ja: Sto go di na od po čet ka Pr vog 
svet skog ra ta, isto rij ske i prav ne stu di je, In sti tut za upo red no pra vo, Be o grad 
– An drić grad, 28–30. jun 2014.

„De ca u se à ef fet: les pays bal ka ni qu es et le déclen che ment de la Gran de gu er re” 
[Од узро ка до по сле ди ца: бал кан ске зе мље и ра то ви до по чет ка Ве ли ког 
рата], in Des gu er res bal ka ni qu es à la Gran de Gu er re: un re gard stratégi que, 
Re vue de la défen se na ti o na le, Amp hit hèa tre DI CoD, Eco le mi li ta i re, 1 pla ce 
Jof fre, 75007 Pa ris, je u di 2. oc to bre 2014, 17 h à 20 h [Међународни на уч ни 
скуп: „Од бал кан ских ра то ва до Ве ли ког ра та – ге о стра те шко раз ма тра
ње”, Ча со пис На ци о нал на од бра на, ам фи те а тар ДИ КОД, Вој на ака де ми ја, 
Па риз, 2. ок то бар 2014].

„Сте фан Не ма ња – Све ти Си ме он Ми ро то чи ви у вла дар ским по ве ља ма 
од XI II до XVI II ве ка”, На уч ни скуп: Сте фан Не ма ња ‒ Пре по доб ни Си
ме он Ми ро то чи ви – Ste fan Ne ma nja – Ve ne ra ble Si meon the Myroblytes, 
Ин сти тут за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 

Хро но ло ги ја на уч но и стра жи вач ке и пе да го шке де лат но сти
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Ми тро по ли ја цр но гор скопри мор ска, Епар хи ја бу ди мљан сконик шић ка, 
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град –Сту де ни ца –Под го ри ца –Ник
шић, 22–25. ок то бар 2014.

„Ве ли ке си ле и Ве ли ки рат – дво стру ка ме ри ла и по сле ди це у 20. ве ку у 
пре се ку бал кан ских им пли ка ци ја”, Ме ђу на род ни на уч ни скуп: Пра во слав
ни свет и Пр ви свет ски рат, МЕ ЖДУ НА РОД НАЯ НА УЧ НАЯ КОН ФЕ
РЕН ЦИЯ ПРА ВО СЛАВНЫЙ МИР И ПЕР ВАЯ МИ РО ВАЯ ВОЙНА – THE 
IN TER NA TI O NAL SCI EN TI FIC CON FE REN CE ORT HO DOX WORLD AND 
THE FIRST WORLD WAR, Бо го слов ски фа кул тет Бе о град ског уни вер зи
те та, Бе о град 4–5. де цем бар 2014.

„Le re cen ce ment des ac tes sla ves du Mont At hos et les Ar chi ves de Chi lan dar” 
[Попис сло вен ских по ве ља на Све тој Го ри и Ар хив ма на сти ра Хиландара], 
Ri tro va re Bi san zio, Gi or na te di stu dio sul la cività bi zan ti na in Ita lia me ri di o na le 
e nei Bal ca ni de di ca te al la me mo ria di An dré Gu il lou, Con veg no in ter na zi o na le, 
Pa ler mo 26–28. mag gio 2016, Pa laz zo dei Nor ma ni [„У тра га њу за Ви зан ти јом”, 
Ме ђу на род ни на уч ни скуп о ви зан тиј ској ци ви ли за ци ји у ју жној Ита ли ји 
и на Бал ка ну по све ћен се ћа њу на Ан дре Ги јуа, Па ла та Нор ма на, Па лер мо, 
26–28. мај 2016].

„West and Te ror rism” [Запад и тероризам], XV ECPD In ter na ti o nal Con fe
ren ce on The Agen da 2030 to Tran sform the World, Bel gra de, 25 oc to ber 2019, 
Cen ter for Pe a ce and De ve lop ment of the Uni ver sity for Pe a ce esta blis hed by 
the Uni ted Na ti ons, Bel gra de 2019 [XV ECPD Ме ђу на род на кон фе рен ци ја: 
„Аген да 2030. за тран сфор ма ци ју све та”, Цен тар за мир и раз вој Уни вер зите
та за мир осно ва ног од стра не Ује ди ње них на ци ја, Бео град, 25. ок то бар 2019].

Ру ко во ђе ње по стид плом ским сту ди ја ма
[Di rec tion des tra va ux de rec her che (dea, ma ster, doc to rat)  

et par ti ci pa tion aux jurys de so u te nan ce]

Di rec te ur de la thèse de Doc to rat de Mme. San dra Gi sle skogSchot, „La géopo
li ti que de l’e spa ce bal ka ni que en per spec ti ve avec le méca ni sme d’o u ver tu re et 
de fer me tu re de l’U nion eu ropéen ne” [Геополитика бал кан ског про сто ра и 
пер спек ти ва европ ских интеграција], Eco le des Ha u tes Études en Sci en ces 
So ci a les (Pa ris).
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Di rec te ur de la thèse de Doc to rat de Mlle. So lan ge Bu jan, „Les Chro ni qu es des 
citées dal ma tes (XI e–X VIe s.)” [Летописи дал ма тин ских гра до ва XI–X VI век], 
Eco le des Ha u tes Études en Sci en ces So ci a les (Pa ris).

Di rec te ur du D.E.A. de M. Zo ran Pe tro vić, „Une tec hni que de pri se de po u vo ir 
dans un par ti uni que: le cas de la Ser bie” [Технологија пре у зи ма ња вла сти 
у јед но пар тиј ском си сте му: слу чај Србије], Eco le des Ha u tes Études en Sci
en ces So ci a les (Pa ris), le 12 juin 2003.

Mem bre de jury po ur la thèse de Doc to rat de M. G. Ara bat zis, „Rec her ches sur 
le bon he ur dans l’éthi que ort ho do xe (IVe –XI Ie s.)” [Срећа у пра во слав ној ети ци 
IV –XII век], so u te nue le 7 mars 1995 à l’E HESS (Di rec te ur de thèse A. Gu il lou, 
jury P. La driè re – Univ. Pa ris IV, V. Gi o ult sis, Univ. De Thes sa lo ni que; B. Bo
jo vić).

Rap por te ur po ur la thèse de Doc to rat de M. Ra du Paun, in ti tulée „Po u vo irs, 
of fi ces et pa tro nats dans la prin ci pa uté de Mol da vie au XVI Ie siè cle. L’a ri stoc ra tie 
ro u ma i ne et la pénétra tion grécolévan ti ne” [Владарство, слу жбе и по кро ви
тељ ство у Мол да ви ји XVII ве ка. Ру мун ска ари сто кра ти ја и грч коле ван
тиј ска имиграција], Di rec te ur de thèse: Prof. Ro bert De sci mon, codir. Prof. 
An drei Pi pi di (EHESS), so u te nue le 19 juin 2003.

Rap por te ur po ur le D.E.A. de Mlle. Ai da Ka rant za, „Les rap ports en tre la poésie 
ac ri ti que et les chants po pu la i res al ba na is” [Однос из ме ђу акри тич ке по е зије 
и ал бан ских на род них песама] (3 oct. 2001), EHESS (Pa ris).

Prési dent de jury po ur le TPEE, de M. Du šan Da mja no vić: „Pro jet d’ha bi tat sur 
un si te d’ex cep ti on au bord de la Sa ve” [Пројекат стам бе ног на се ља на про стору 
Ста рог Сај ми шта на оба ли Саве] (11. déc. 2003), Eco le d’Ar chi tec tu re Pa ris
Ma la qu a is.

Rap por te ur po ur la thèse de doc to rat de Mlle. Cat he ri na Tza mi li, „La pres se 
grec que des année so i xan tedi x  et les pays bal ka ni qu es” [Грчка штам па 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка и бал кан ске земље] (14 mai 2004), EHESS 
(Pa ris).

Di rec te ur de la thèse de Doc to rat de M. Zo ran Pe tro vić, „Les éli tes et le po u vo ir 
dans les régi mes com mu ni stes et postcom mu ni stes: le cas de l’exYou go sla vie” 

Хро но ло ги ја на уч но и стра жи вач ке и пе да го шке де лат но сти
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[Елите и власт у ко му ни стич ким и пост ко му ни стич ким ре жи ми ма бив ше 
Југославије], Eco le des Ha u tes Études en Sci en ces So ci a les (Pa ris).

Di rec te ur de la thèse de Doc to rat de Mlle. Chri sti ne Po us sin, „Les rési stan ces 
et la col la bo ra tion en You go sla vie au co urs de la IIe Gu er re mon di a le” [Покрети 
от по ра и ко ла бо ра ци ја у Ју го сла ви ји за вре ме Дру гог свет ског рата], EHESS 
(Pa ris) dos si er en préin scrip tion.

Di rec te ur du D.E.A. de M. Mi lan Đor đe vic, „Les tra va il le urs en You go sla vie 
(1960–1980)” [Радници у Ју го сла ви ји 1960–1980], EHESS (Pa ris).

Di rec te ur de la thèse de Doc to rat de M. Mick Col lins, „Le cinéma US et bri ta ni
qu es sur la gu er re en exYou go sla vie” [Амерички и бри тан ски филм о ра ту у 
бив шој Југославији], EHESS (Pa ris) – en co urs d’in scrip tion.

Di rec te ur du Ma ster de M. Da niel Vra čar, „Ti tres et fon cti ons du po u vo ir 
sou ve rain dans le SudEst eu ropéen  à la fin du MoyenAge” [Титуле и функ
ци је су  ве  ре на у Ју го и сточ ној Евро пи на кра ју сред њег века], EHESS (Pa ris), 
so u te nu le 3 sep tem bre 2007.

Di rec te ur du Ma ster de Mme. Lji lja na Bla go je vić, „Tran si tion et pro ces sus 
d’intégra ti ons dans les pays de sudest de l’E u ro pe sur fond de con tra dic ti ons 
régi o na les” [Транзиција и про цес ин те гра ци је у зе мља ма Ју го и сточ не 
Евро пе на фо ну ре ги о нал них противуречности], EHESS (Pa ris).

Di rec te ur du Ma ster de Mlle. Dra ga na La ko vić, „L’héri ta ge ju ri di que de l’exYou
go sla vie et les pro ces sus d’intégra ti ons eu roatlan ti qu es” [Правно на сле ђе 
бив ше Ју го сла ви је и евро а тлант ске интеграције], EHESS (Pa ris), so u te nu 
le 20 juin 2007.

Di rec te ur de la thèse de Doc to rat de M. Živ ko Pa nev, La récep tion du Dro it 
ro ma nobyzan tin et le Syntag ma dans l’e spa ce sudsla ve (XI Ve–X VI Ie s.) [Рецеп
ција ро ма нови зан тиј ског пра ва и Син таг ма Ма ти је Вла ста ра на ју жно
сло вен ском про сто ру (XIV –XVII век)], EHESS (Pa ris).

Di rec te ur du Ma ster de Mlle. Méli san de Ge nat, „Le siè ge de Sa ra je vo et les 
in tel lec tu els français” [Опсада Са ра је ва и фран цу ски интелек туалци], EHESS 
(Pa ris), in scrip tion oc to bre 2007.
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Di rec te ur du Ma ster de Mlle. Pe ih wa Lan, „Les Chi no is en Ser bie (1995–2005)” 
[Кинези у Ср би ји (1995–2005)], EHESS (Pa ris), in scrip tion oc to bre 2007.

Di rec te ur du Ma ster de Mlle. Ma rie van Ef fen te bre, „La création de la You go
sla vie se lon les pro jets cro a te et ser be” [Стварање Ју го сла ви је пре ма хр ват ским 
и срп ским пројект има], EHESS (Pa ris), in scrip tion oc to bre 2007.

Di rec te ur de la thèse de Doc to rat de M. Be nja min Sa e lens, „La con struc tion 
du you go sla vi sme du début du XXe siè cle à la création du Royau me des Ser bes, 
Cro a tes et Slovè nes” [Конструкција ју го сло вен ства од по чет ка XX ве ка до 
ства ра ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Словенаца], EHESS (Pa ris), in srip tion 
sep tem bre 2008.

Di rec te ur du Ma ster 1 de M. Mat hi as Ko u bi, „Le na ti o na li sme ser be (1980–
2005)” [Српски на ци о на ли зам (1980–2005)], EHESS (Pa ris), in scrip tion juin 
2008.

Ja na Ra dić, Les in co pa ti bi lités de l’hi sto ri o grap hie cro a te et ser be [Спорна 
пи та ња хр ват ске и срп ске историографије], Eco le des Ha u tes Études en 
Sci en ces So ci a les (Pa ris), in scrip tion avec Mic hel Wi e vi or ka, oc to bre 2010.

Fe li pe Her nan dez, „In tel lec tu els et éli tes po li ti qu es: fac te urs en tro pi qu es de la 
cri se you go sla ve. Ar chi ves du Qu ai d’Or say et témo ig na ges sur un pro ces sus de 
lon gue durée (1966–1991)” [Политичке ели те и ин те лек ту ал ци, као ен тро
пиј ски фак тор ју го сло вен ске кри зе. Ар хив Ке д’Ор се ја и све до че ња о јед ном 
про це су ду гог трајања], EHESS (Pa ris), in scrip tion sep tem bre 2009.

Lji lja na Bla go je vić Ču bri lo, „Emi gran ti srp skog po re kla u Fran cu skoj u do ba 
pen zi je – mit o po vrat ku ili re al nost iz me đu dve ze mlje”, The Eu ro pean Cen ter 
for Pe a ce and De ve lop ment (ECPD), Uni ver sity for Pe a ce esta blis hed by the 
Uni ted Na ti ons, Be o grad.

Ka ta ri na Lar gen ton, What kind of na ti o nal in sti tu ti o nal po licy mec ha nisms 
(i.e. co or di na tion and par ti ci pa tion mec ha nisms) are ne e ded for the im ple men
ta tion of the Su sta i na ble De ve lop ment Goal” [Врста по ли тич ких и ин сти ту
ци о нал них ме ха ни за ма (ко ор ди на ци је и пар ти ци па ци је) ко ји су по треб ни 
за циљ но по кре та ње одр жи вог раз во ја. Про у ча ва ње слу ча ја Фран цу ске 
и Србије], ECPD, Be o grad.
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На уч но и стра жи вач ки рад у ар хи ви ма и би бли о те ка ма 
[Rec her ches dans les ar chi ves et bi bli othèqu es]

1980, 1981. Bi bli othèque Na ti o na le à Pa ris [Национална би бли о те ка, Париз] 
– La pres se française et l’at ten tat de Mar se il le (le 9. oc to bre 1934) [Француска 
штам па и Мар сељ ски ат ентат].

Еtude, tran scrip tion et mic ro fil ma ge du Re cu eil con te nant le seul ms. De la 
Vie de SiméonNe ma nja, par Ste fan le Pre mi er Co u ronné (début XI Ve siè cle) 
[Палеографска ана ли за и ми кро фил мо ва ње је ди ног ру ко пи са Жи ти ја Сте
фа на Не ма ње у Збор ни ку с по чет ка XIV века].

1982. Ar chi ves Di plo ma ti qu es du Mi nistère des Af fa i res Etran gères de la Répu
bli que Française, dépo u il le ment de fonds d’Ar chi ves, Cor re spon dan ce po li ti que, 
Série: Eu ro pe 1918–1929; Corps di plo ma ti que français – Léga tion de Fran ce 
(1918–1929); Go u ver ne ment de You go sla vie (1918–1922); Corps di plo ma ti que de 
You go sla vie (1918–1923) – mic ro fil ma ge [Дипломатс ки ар хив Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Ре пу бли ке Фран цу ске, По ли тич ка пре пи ска, Се ри ја: 
Евро па 1918–1929; Кор пус фран цу ске ди пло ма ти је – Ле гат Фран цу ске 
(1918–1929); Ју го сло вен ска вла да (1918–1922); Ди пло мат ски кор Ју го сла ви је 
(1918–1923) микрофилмовање].

1984/85. Ar chi ves Di plo ma ti qu es du Mi nistère des Af fa i res Etran gères de la 
Répu bli que Française, dépo u il le ment de fonds d’Ar chi ves, Cor re spon dan ce 
po li ti que, Série: Tur qu ie, to mes XIX (1687) – XXI II (1691); Au tric he, to mes LXI 
(1686) – LXV (1689–1691) [Дипломатс ки ар хив Ми ни стар ства спољ них по
сло ва Ре пу бли ке Фран цу ске, По ли тич ка пре пи ска, Се ри ја: Тур ска, том XIX 
(1687) – XXI II (1691); Ау стри ја, том LXV (1689–1691)].

1983, 1987, 1989, 1990, 1991. Ar chi ves du mo nastère Chi lan dar et Ar chi ves du 
mo nastère de Sa int Paul au Mont At hos, étu de et mic ro fil ma ge des Re cu e ils et 
des char tes sla ves [Архив ма на сти ра Хи лан дар, Ар хив ма на сти ра Све ти 
Па вле, про у ча ва ње и ми кро фил мо ва ње ру ко пи са и повеља].

1984. Ar chi ves du mo nastère de la Sa in te Tri nité (Plje vlja, Monténégro); Ar chi ves 
du Pa tri ar cat de l’E gli se ort ho do xe ser be (Bel gra de) [Архив ма на сти ра Све те 
Тро ји це, Пље вља; Ар хив Па три јар ши је Срп ске пра во слав не цр кве, Београд].

1983/84. Ar chi ves de l’A cadémi e Ser be des Sci en ces et des Arts, étu de co di co
lo gi que et mic ro fil ma ge du legs de Sve to zar To mić com pre nant le ma nu scrit 
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inédit du Re cu eil de Go ri ca (1441/2), au to grap he de Ni kon le Hiéro solymi tain, 
et les no ti ces le con cer nant [Архив СА НУ, ко ди ко ло шко про у ча ва ње и ми кро
фил мо ва ње за о став шти не Све то за ра То ми ћа, Го рич ки збор ник (1441/42), 
ау то граф Ни ко на Је ру са лим ца, са бе ле шка ма Све то за ра Томића].

1986–1990. Ar chi ves d’E tat de Ra gu se (Du brov nik), dépo u il le ment, tran scrip
tion, étu de et mic ro fil ma ge des fir mans ot to mans en vi e uxser be (1430–1520) 
[Државни ар хив у Ду бров ни ку, про у ча ва ње, фо то ко пи ра ње, тран скрип
ци ја ди пло мат ске пре пи ске са Ви со ком пор том (1430–1520) на ста ро срп ском 
језику].

2000, 2001, 2003–2004. Ar chi ves du mo nastère de Chi lan dar (MontAt hos): 
dépo u il le ment et sa i sie numéri que des ac tes prin ci ers mol dova la qu es (XVe–
X VI Ie siè cles), édi tion et tra duc tion française [Архив ма на сти ра Хи лан да ра, 
ис тра жи ва ње и пр ва ди ги та ли за ци ја срп ских (XI I I–XV) и вла шких вла
дар ских по ве ља (XV–XVII век)].

2004. Ar chi ves du mo nastère d’Esp higménou (MontAt hos): déco u ver te, dépo
u il le ment et sa i sie numéri que des ac tes prin ci ers mol dova la qu es, non re censés 
et inédits (grecs et ot to mans) (XVe–X VI I Ie siè cles), édi tion et tra duc tion française 
en co urs [Архив ма на сти ра Ес фиг ме на, про спек ци ја, ди ги та ли за ци ја, 
мол дав ских и вла шких не по пи са них по ве ља (XV–XVI II век)].

2004. Ar chi ves du mo nastère de Va topédi  (MontAt hos): rec her che et pro spec
tion des ac tes prin ci ers mol dova la qu es (XI Ve–X VI Ie siè cles) [Архив ма на сти ра 
Ва то пе да, про спек ци ја, ис тра жи ва ње, вла шких и мол дав ских вла дар ских 
по ве ља (XIV –XVII век)].

2005–2006. Ar chi ves de Ser bie (Bel gra de): Mi nistère de l’édu ca tion du Go u
ver ne ment de la RFPY; Co mité po ur la cul tu re et les arts du Go u ver ne ment de 
la RFPY; Co mité po ur les éco les et la sci en ce au près du Go u ver ne ment de la 
RFPY; Mi nistère de la sci en ce et de la cul tu re du Go u ver ne ment de la RFPY; 
Con seil fédéral de l’édu ca tion et de la cul tu re [Државни ар хив Ср би је, Бе о град, 
Ми ни стар ство про све те вла де СФРЈ; Ко ми тет за кул ту ру и умет ност Вла де 
СФРЈ; Ми ни стар ство на у ке и кул ту ре Вла де СФРЈ; Са вет фе де ра ци је за 
про све ту и кул ту ру Вла де СФРЈ].

2006. Ar chi ves Di plo ma ti qu es du Mi nistère des Af fa i res Etran gères de la Répu
bli que Française, dépo u il le ment de fonds d’Ar chi ves, Co r re spon dan ce po li ti que, 
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Série: Eu ro pe 1944–1976, to mes 22, 78, 82, car tons: 3754, 3769 [Дипломатс ки 
ар хив Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Фран цу ске, пре трес 
ар хив ских фон до ва, По ли тич ка пре пи ска, Се ри ја: Евро па 1944–1976, то
мо ви 22, 78, 82, кар то ни: 3754, 3769].

You go sla vie: Ma i –Juin 1996, rec her ches dans les Ar chi ves d’E tat (Bel gra de, Pod
go ri ca) [мај–јун 1996. ис тра жи ва ња ар хив ских фон до ва, Ар хив Југославије]. 

Grè ce (Athènes): Oc to bre 1996, Févri er, Avril 1997, rec her che dans les ar chi ves 
du Mont At hos [Грчка, Ати на, Све та Го ра, ок то бар 1996, фе бру а р–а прил 
1997, ис тра жи ва ње у ар хи ви ма Грч ке (Ати на) и Све те Горе].

Mis sion en Grè ce (Chi lan dar) et You go sla vie (Bel gra de), 15 Févri er – 2 Mars 
2000, Juin 2001: dépo u il le ment et numéri sa tion pho to grap hi que des do cu ment 
d’Ar chi ves du Mont At hos [научноистраживачки рад, про спек ци ја у Архи
ву ма на сти ра Хи лан дар и ис тра жи ва ње у Ар хи ву Ју го сла ви је (15. фе бру ар 
– 2. март 2000, јун 2001)].

Grè ce (Athènes, Io an ni na, Thes sa lo ni que, Cha nia): Févri er –Ju il let 2004, rec her
che dans les ar chi ves du Mont At hos (Chi lan dar, Esp hig me nou, Va topédi , Zit za, 
To pla) [Грчка (Ати на, Ја ни на, Со лун, Ха ња): фе бру ар –јул 2004, на уч но
 истра жи вач ки рад у ар хи ви ма Грч ке и Све те Го ре (Хи лан дар, Ес фиг мен, 
Ва то пед, Жи ца, То пла)].

Јав ни ан га жман. Исту па ња у штам пи, на Ра ди ју и Те ле ви зи ји  
(1991–2020) 

[En ga ge ment pu bli que, pres se, médi as élec tro ni qu es]

„Les ab sents ont to u jo urs tort” [Одсутни ни кад ни су у праву], 120 min., Gu il
la u me Du rand, la 5, nov. 1991, по во дом Ву ко ва ра, пре ко два са та ди рект ног 
пре но са на Ка на лу 5, пр вог при ват ног (Бер лу ско ни је вог) ка на ла фран цу ске 
ТВ, уз уче шће ми ни стра спољ них по сло ва Ср би је пре ко ви део пре но са 
из Бе о гра да Boš ko Bo jo vić, Mi le na No ko vić, Mi lo van Da noj lić, A. Jo va no vić, 
Mir ko Gr mek, Marc Gji da ra, Ne ven Ši mac [професори Универзит ета]7 Ber

7 Пот пи сни ци: M. Gr mek, M. Gji da ra, N. Ši mac (eds.), Le net toyage  et hni que. Do cu
ments hi sto ri qu es sur une idéologie ser be [Етничко чи шће ње. Исто риј ски до ку мен ти о 
срп ској идеологији], Pa ris 1993.
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nard Ko uc hner, Mic hel Jo bert [бивши ми ни стар спољ них послова], Séna te ur 
JeanFran co is De ni au
Из дру гог пла на: Ve sna Pe šić, Stan ko Ce ro vić, Ivan Đu rić.

„I Ser bi” [Срби], 55 min., RSI Ra di o te le vi si o nes viz ze ra, Vla di mir Tchert kov, 
nov. 1993. (пре у зе то на ТВ По ли ти ка, 1994) – до ку мен тар ни филм са ин тер
вју и ма, па три јар ха Па вла, епи ско па Ата на си ја Јеф ти ћа, До бри це Ћо си ћа, 
Ко сте Бу ла то ви ћа, Марк Кра сни ћи ја, Ба сри Пла не, Али Зе ћа ја и дру гих, 
ра ђен ју ла 1993. за пу них ме сец да на те рен ског сни ма ња, Бе о град, Но ви 
Сад, Аран ђе ло вац, Ник шић, Жа бљак, При шти на, Пећ, раз го во ре во дио 
Бо шко Бо јо вић, хр ват ска ту жба про тив ТВ Швај цар ске кон фе де ра ци је 
по сле при ка зи ва ња овог фил ма, иа ко је у ње му нај ма ње те ма о Хр ват ској, 
филм при ка зан са срп ским ти тло ви ма на ТВ По ли ти ка 1994.

Ин тер вју на ка на лу ФР 3 фран цу ске др жав не те ле ви зи је во дио елит ни 
ре пор тер и ТВ во ди тељ Сте фан Ма ние, це ло ве чер ње сни ма ње ре ак ци је 
јед не срп ске по ро ди це у Па ри зу за вре ме еми то ва ња ви ше сат ног про гра ма 
на ФР 3 (20. фе бру а ра 1994), са ци љем при пре ме јав но сти на пр ве уда ре 
НА ТО на срп ске по зи ци је око Са ра је ва, син те за де ло ви из ја ва еми то ван 
у Днев ни ци ма Ан тен 2 и ФР 3.

„Sur la ro u te des cro i sa des” [На тра гу кр ста шких похода], 70 min., TV AR TE 
La Sept, UNE SCO, Arts Ma il lot Pro duc ti ons 1997, JeanCla u de Gu il le baud, 
Guy Dar bo is, Ka rim Miské, као део се ри ја ла ра ђе ног пре ма исто и ме ном 
бест се ле ру ЖанКлод Ги боа, сни ма но се дам рад них да на у Бе о гра ду, ин тер
вјуи па три јар ха Па вла, До бри це Ћо си ћа и дру гих, раз го во ре во дио Бо шко 
Бо јо вић.

1998. Ин тер вју за Пље ваљ ске но ви не, „Лич не гре шке и ге о по ли тич ке кри
ви це”, раз го вор во дио уред ник Де јан Ми ли чић.

16. сеп тем бар 2004. Ин тер вју Ра дио Бе о гра ду, о Ави Ју сти ну По по ви ћу, у 
ра дио СВЦГ (не ка да ЈРД), раз го вор са но ви нар ком о Ави Ју сти ну По по
ви ћу у сту ди ју 10.

2005. Ра дио Бе о град, раз го вор са но ви нар ком Ду шан ком Пе тро вић и Зо
ра ном Пе тро ви ћем. 

12. ок то бар 2005. Раз го вор за Ра дио Бе о град са но ви нар ком Ду шан ком 
Пе тро вић, Ра дио Бе о град, ин тер вју за еми си ју Де мо кра ти ја, од 9 до 10, о 
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Евро пи, СЦГ и ин те гра ци о ним про це си ма, ре ла ти ви за ци ја др жав но сти, 
кул тур ном про сто ру и ду хов ном са др жа ју.

13. ок то бар 2005. Ин тер вју за Ра дио Бе о град, еми си ја Де мо кра ти ја. 

7. ок то бар 2005. Ин тер вју за ТВ Ниш, ин тер вју за Епар хиј ски ча со пис.

31. ја ну ар 2008. Ин тер вју за Ра дио Бе о град, „Ср би ја из ме ђу Ру си је и За па да”.

27. март 2008. Ин тер вју за Ра дио Епар хи је за пад ноаме рич ке СПЦ. 

1. април 2008. Ин тер вју за Ра дио Епар хи је за пад ноаме рич ке СПЦ.

13. де цем бра 2008. Ин тер вју за лист По ли ти ка, „Го ру ћа пи та ња Цр кве”.

11. мај 2011. Рим, ин тер вју за ита ли јан ску TV RAI UNO, „Ди ги та ли за ци ја 
ар хив ских фон до ва ме ди те ран ских зе ма ља”.

20. ок то бар 2012. Ви део ин тер вју, 34 min., са Еду ар до Гар ци ас, Бар се ло на, 
за до ку мен тар ни филм: „Yugo sla vos”, о рас па ду Ју го сла ви је и по сле ди ца ма. 
Филм је до био при зна ња на фе сти ва ли ма: First – Ti me Fil ma kers Ses si ons 
(Ен гле ска, 2019, Sélec tion of fi ci el le); San Ma u ro Film Fe sti val (Ита ли ја 2018 
De mi fi na le); So cial Mac hi nery Film Fe sti val (Ита ли ја 2016 De mi fi an le); Fe sti val 
Glo ba le Bo go ta Al te ra ni va (Ко лум би ја. Ce le bra tion ina u gu ra le 2015); UAM 
(Uni ver si dad Au to no na, Ма дрид 2014), има два ра ди о фон ска под ка ста и 
мо же се ви де ти на 11 пор та ла и бло го ва, као и на Ју Тју бу: (http://yugo sla vos.
blog spot.com/) https://www.you tu be.co m/watch?v=mhM57Fzfmno&t=2s

2012. Раз го вор са Ђор ђем Ја ни ћем, око 120 стра ни ца, об ја вљен у: збор ник 
Са на дом че ка ју ћи, Но ви Сад 2012. 

29. ја ну ар 2013. Пре да ва ње про фе со ра Бо шка Бо јо ви ћа у Тре би њу, Не бој ша 
Ву ка но вић, YоuTube.

5. фе бру ар 2013. Ин тер вју за Ба ња луч ку др жав ну ТВ од 15 мин.

16. де цем бар 2013. Ин тер вју за По ли ти ку Мир ја ни Сре те но вић, о Ни ко ли 
Љу бин ко ви ћу, об ја вљен 6. ја ну а ра 2014.
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17. мај 2013. Ин тер вју за лист Дан, Под го ри ца, раз го вор во ди ла Ве ра Са
му лов, уред ник кул тур не ру бри ке, о Је ле ни Ша у лић Бо јо вић.

27. мај 2013. Ин тер вју са Зла ти јом Ива но вом за бу гар ски лист Хри стиян
ство и култу ра.

10. март 2015. Ин тер вју но ви на ру Ве чер њих но во сти, по во дом про мо ци је 
књи ге Ви зан ти ја –Бал ка н–Е вро па, при пад ност и оно стра ност, об ја вљен 
у овом ли сту 15. мар та.

26. ја ну ар 2017. Ин тер вју за Ра дио Бе о град 2 са Сне жа ном Би ћа нин, у тра
 ја њу од сат и по.

19. април 2017. Ин тер вју за Ра дио Бе о град но ви на ру Кне же ви ћу, по во дом 
про мо ци је књи ге Алек сан дар Си мо вић у До му вој ске, Бе о град.

13. јул 2015. Срп ске РТВ у ЦГ, ин тер вју с Бран ком Чу љић, је дан сат, ре
при за еми то ва на у не де љу 7. ма ја 2017. YоuTube.

26. ја ну ар 2017. Ин тер вју за Ра дио Бе о град 2 са Сне жа ном Би ћа нин од око 
сат и по.

16. фе бру ар 2017. Ин тер вју ли сту Пе чат.

21. фе бру ар 2017. „Го во ри да бих те ви део – Је ле на Ша у лић Бо јо вић”, Сне
жа на Би ћа нин, Ра дио Бе о град II, по во дом сто го ди на од То плич ког устан ка, 
го во ри Бо шко Бо јо вић, YоuTube.

12. март 2017. Ин тер вју за Ort ho do xie.com , по ла са та, о ра ду Ме шо ви те ко
ми си је Ва ти ка на, СПЦ и Ка то лич ке цр кве Хр ват ске, од го вор ност Ва ти
ка на за ге но цид у НДХ.

21. март 2017. Ин тер вју за ло кал ну ТВ Пље вља.

25. март 2017. „Нео ба ве зно Бо шко Бо јо вић”, сат и по ин тер вју за ТВ Пље
вља, YоuTube.

25. март 2017. Ин тер ју II део: „Нео ба ве зно Бо шко Бо јо вић”, ТВ Пље вља, 
YоuTube.
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5. јун 2017. „Срп ско ста но ви ште – Бо шко Бо јо вић”, Срп ска РТВ, YоuTube.

1. ав густ 2017. Aуторизација Рат ку Дми тро ви ћу за ин тер вју у Ве чер њим 
но во сти ма.

26. ав густ 2017. Аго ра, Ра дио Бе о град 2, „Ко со во и Ме то хи ја – ет нич ко 
на си ље у слу жби ве ли ких си ла”, по во дом про мо ци је исто и ме не књи ге у 
Ма ти ци срп ској, Но ви Сад, YоuTube.

Из ло жба У име на ро да, фе бру ар 2018. – проф. др Бо шко Бо јо вић, раз го вор 
во ди ла Зо ри ца Ма рин ко вић, YоuTube.

5. но вем бар 2018. Тр ши ће ва из РТ ин тер вју пу тем те ле фо на.

11. но вем бар 2018. „Бој на Ко со ву ме ђу бит ка ма За пад не Евро пе у фран
цу ском двор цу Ше нон со”, Спут ник, раз го вор во ди ла Ми ра Кан ка раш 
Тр кља.
https://rslat.sput nik news.com/ana li ze/201811111117797887ko so vobo jta pi se ri ja/

17. ја ну ар 2019. „О љу ди ма, проф. Бо шко Бо јо вић”, Те ле ви зи ја Пље вља, 
YоuTube.

2019. Алек сан дар Аца Си мо вић, до ку мен тар ни филм, 50 мин, ТВ МАГ, 
Обре но вац – из ја ве.

27. март 2019. „Лич ност и за јед ни ца”, гост проф. др Бо шко Бо јо вић, ин тер
вју за ТВ Храм, око 40 мин. сни ма ња са уред ни ком Де ја ном Стан ко ви ћем, 
YоuTube.

„Бу дућ ност књи ге и чи та ла штва за ви си од оп стан ка по су ста ле ци ви ли за
ци је”, су срет са проф. др Бо шком Бо јо ви ћем, раз го вор во дио А. Ћур ко вић, 
Дан, 6–7. ја ну ар 2020.

12. ја ну ар 2020. Ин тер вју за Ort ho do xie.com , по ла са та, на фран цу ском, о 
ра ду, Ли ти ја ма у Цр ној Го ри и за ко ну о (не)сло бо ди ве ро и спо ве сти.

ТВ Пинк 3, Та мо где смо би ли – Hig hligts pro duc tion:

Pro te sti i su mrak pred stav nič kog si ste ma – pr vi deo (20 min), 20. jun 2020 
https://you tu.be /W0jWHBU nA6Q 

Хро но ло ги ја на уч но и стра жи вач ке и пе да го шке де лат но сти
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Pro te sti i su mrak pred stav nič kog si ste ma – dru gi deo, 27. jun 2020. https://
you tu.be /QtOQDzxybU8

Dr žav nost i ge o stra te gi ja – pr vi deo (20 min), 12. jul 2020. 
https://you tu.be /HI mIWz2fsQ 

Dr žav nost i ge o stra te gi ja – dru gi deo (20 min), 20. jul 2020. 
https://you tu.be /jv _Pr 7mi XYk

Gra đan ski rat u Cr noj Go ri 1941–1943. – pr vi deo, 10. av gust 2020. https://
you tu.be /UbMGkqIb GMU 

Gra đan ski rat u Cr noj Go ri 1941–1943. – dru gi deo, 18. av gust 2020.
https://you tu.be /7PAB 7pvjtA

Isto ri ja srp skog je zi ka, 6. sep tem bar 2020.
https://you tu.be /JMlWwjle riM

Ste fan Ne ma nja i dr žav nost Sr bi je – pr vi deo, 17. sep tem bar 2020. https://you
tu.be /Gd Y6Rqc NIWc

Ste fan Ne ma nja i dr žav nost Sr bi je – dru gi deo, 25. sep tem bar 2020 https://
you tu.be /bFwsmNy6voo

Ko re ni po de la u Cr noj Go ri – pr vi deo, 3 ok to bar 2020.
https://you tu.be /Yui yMwJnZuo

Ko re ni po de la u Cr noj Go ri – dru gi deo, 8. ok to bar 2020.
https://you tu.be /Yui yMwJnZuo

Ta pi se ri ja Ko sov ski boj u kra ljev skom dvor cu Še non so u Fran cu skoj https://
you tu.be /Si a dU azVDsI

Od he ro ja do an ti he ro ja – pr vi deo, 14. ok to bar 2020. 
https://you tu.be /MG I7SnMe wr0

Od he ro ja do an ti he ro ja – dru gi deo, 20. ok to bar 2020.
https://you tu.be /MG I7SnMe wr0

Би о би бли о гра фи ја Бо шка И. Бо јо ви ћа



Ли те ра ту ра и из во ри

Bi bli o gra fi ja Ju go sla vi je. Se ri ja Knji ge, bro šu re, mu zi ka li je; Se ri ja A. Druš tve ne 
na u ke. – Be o grad, Ju go slo ven ski bi bli o graf ski in sti tut, 1950–2004.

Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је. При ре ди ли Си ма Ћир ко вић и Ра де 
Ми хаљ чић, Бе о град, 1997.

Bi o grap hi cal Le xi on. Serbs in the World 1996–1999. Bel gra de –Los An ge les, 1999.
Bal ca ni ca, Be o grad, 2002, XXX–XXXI
Хро но ло шка ли ста ра до ва и пу бли ка ци ја. – [У]: Бо шко И. Бо јо вић: Од 

тр жи шне при вре де до др жав ног мо но по ла. Пле ме ни ти ме та ли Ср би
је и Бо сне из ме ђу Ве не ци је и Осман лиј ског цар ства у 15. и 16. ве ку. 
– Бео град, Дру штво за при вред ну исто ри ју, 2014.

Уза јам ни елек трон ски ка та лог На род не би бли о те ке Ср би је.
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