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ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА 
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Т е м а: 

УТВРЂЕНИ  ГРАДОВИ, ТВРЂАВЕ, ДВОРЦИ И 
НАСЕЉА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ  ГОРЕ 

 

Предавач: Проф.др. Мирко Ковачевић, архитекта, професор Универзитета у Београду у пензији. 
 

     “Резултати истраживања утврђених градова, тврђава, двораца и насеља на територијама средњовековне Србије и средњовековне 
Црне Горе, по историјским изворима, по литератури и на терену – на постојећим локалитетима, дакле како моји резултати тако и 
других аутора, требало би да за годину или највише две, буду обједињени и преточени у свеобухватну књигу под горе наведеним 
насловом. Последњи пут је једна књига која ову материју приказује свеобухватно, а на основу до тада познатих извора, на основу 
литературе и остварених теренских истраживања, штампана 1951. године  под насловом Средњевековни градови у Србији, Црној Гори 
и Македонији аутора Александра Дерока. 
      Током друге половине ХХ века и почетком овог штампано је више књига о средњовековним градовима на нашим просторима али су 
они у њима најчешће посматрани и обрађени са одређеног аспекта или у оквиру одређене територије, понеки без основне техничке и 
фото документације или са непотпуном и лошег квалитета, дакле не систематски и свеобухватно са потребним техничким цртежима, 
фотографијама и другим прилозима.  Исто тако, од 1951. године до данас објављени су бројни радови који приказују појединачне 

локалитете. Неки од ових радова су само извештаји са рекогносцирања али је знатан број оних 
који монографски, добро документовано, обрађују поједине објекте, махом веће и боље 
сачуване. 
     За ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА, покушаћу да укажем на нека интересантна општа места везана за 
ово градитељско наслеђе и да прикажем један број изабраних објеката, из сваке скупине по 
неколико, како би слушаоци стекли колико-толико целовиту слику, будући да 350 објеката, 
колико их имам на прелиминарном списку, није могуће савладати за једно вече.“ 
 

Проф.др. Мирко Ковачевић, као професор Архитектонског факултета у Београду, 
стручњак Републичког завода за заштиту споменика културе Републике Србије и конзерватор, 
архитекта и градитељ, од 1957. године радио је на обнови и конзервацији српских светиња, 
утврђења и градова: од Београда и Ђердапа на северу, до Бара и Хиландара на југу.  
 

Читав живот је посветио српској градитељској баштини и враћао јој стару светлост и лепоту, а то 
је подразумевало стручност, посвећеност и вишедеценијско одрицање и жртвовање породичног 
живота услед скоро непрестаног теренског рада. 
 

Објавио је преко 40 научних радова и књига на тему српске средњовековне архитектуре, 
конзервације и рестаурације. Аутор је и 21 музејске поставке и изложбе. 
Остварио је 86 градитељских пројеката претежно на обнови српског градитељског наслеђа, што 
је изузетан резултат у научно-истраживачкој и конзерваторско-рестаураторској струци. 
Добитник је 13 награда (повеља, диплома, захвалница, плакета...) – посебно издвајамо Орден 
Светог Саве другог степена који му је на предлог Свештеног сабора манастира Хиландара 
доделио Свети архијерејски сабор СПЦ (2011). 

 

На своје студенте на Архитектонском и Шумарском факултету у Београду, професор Ковачевић преносио је сва своја знања и искуства, 
па је и то једна лепа задужбина. 
 

     Подсетио бих да сви памтимо сјајно ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА 24.06.2016. Тада нам је проф.др.Мирко Ковачевић представио своје 
велико дело монографију СВЕТА СРПСКА ЦАРСКА ЛАВРА ХИЛАНДАР НА СВЕТОЈ ГОРИ АТОНСКОЈ. 

 

Уз излагање проф. др. Мирка Ковачевића и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору! 
Резервишите ПЕТАК 27.04.2018. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!  

Информације и резервације на телефон: 011/7619298 ili 011/7612957. 


