
Летњи семинар у Истраживачкој станици  Петница 

 

Ученик наше школе, Угљеша Ђурић 2Н1, наставио је своју сарадњу са ИС Петница 

 

Своју посвећеност археологији показао је и на летњем семинару. По његовим речима, 

било је ту још заљубљеника у ову науку који су одлучили да своје дружење и рад, а који 

су започели на зимском семинару, продуже и на летњем. Истини за вољу, сада их је било 

мање, али сви су били спремни за вредан рад, непроспаване ноћи и дружење. Сваке 

вечери, после напорног дана, сви су се окупљали ради забављања. Ни песма није изостала. 

Било је, дакле, и рада и задовољства! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм семинара је био интезивнији од претходног. Било је мање предавања, и то 

највише у првим данима, а знатно више практичног рада, што ће рећи: одласци на терен и 

обиласци локалитета и анализа пронађеног материјала. 



Већ другог дана су извршени изласци на локалитет Анине код Лајковца, где се налазило 

римско насеље са краја IV века, на средњовековни локалитет Дићи код Љига, где се 

налази прегршт стећака и на локално гробље у селу Петница. 

 

 

                                                                        
 

На крају зимског семинара сви полазници са програма археологије су добили прилику да 

изаберу неку археолошку дисциплину са којом би желели да се подробније упознају на 

летњем семинару. Бирало се између физичке антропологије, керамике, нумизматике, 

проучавања животињских костију и камена. На основу личних афинитета су формиране 

групе за летњи семинар. Свака група је добила одређени археолошки материјал да обради 

примарном аналитичком методом, без додатних специјалних анализа (анализа које 

укључују озбиљан рад у лабораторијама). 



 
 

Материјал је углавном свеже ископан са локалитета, тако да је већина полазника 

семинара, укључујући нашег ђака, имало прилику да први простудирају материјал који је 

тек дошао са археолошких налазишта. Ово је било велико искуство за све, али и 

одговорност да се пажљиво поступа са пронађеним артефактима и остацима. 

 

 



 

Угљеша је одабрао бављење нумизматиком, тако да је вршио анализу римског царског 

новца из IV века који је пронађен на локалитету Анине код Лајковца. Сви остали учесници 

летњег семинара су одабрали неке друге археолошке дисциплине, па је наш ђак добио 

могућност да сам ради. Ово је значило да му у послу нико од другара и другарица неће 

помагати, али и прилика да пуно тога научи и научено примени. Добио је упутства како да 

ради и, наравно, увид у пронађене новчиће. Онда је уследио процес прања номинала да би 

могао лакше да их аналитички обради.  

 

 

Сам процес аналитичке обраде, није био много комплексан, колико напоран и дуг. Били су 

то сати непрекидног седења у столици. Прво би сваком номиналу одредио ковницу из које 

потиче, затим владара и представе које се њему уочавају, онда би те податке унео у 

јединствену базу. Укупно је, млади Угљеша Ђурић, анализирао 200 номинала, који су 

касније убачени у посебан „сеф“. Следећи процес је било фотографисање.  

 



 

Након што су сви завршили са задацима, уследиле су и презентације онога што су радили. 

Свака група је добила својих пола сата да, пред стручним сарадницима и осталим 

полазницима, покаже шта је урадила и тако свима приближи који су то материјал 

анализирали, какву су методологију користили и које су резултате добили, те евентуално, 

каква се нова истраживачка питања могу поставити. 

Утисци и искуства које је Угљеша понео са летњег семинара су велики, и, како каже, 

планира да се у ову установу врати и следеће године како би поново похађао семинаре из 

археологије, само овога пута, на вишем нивоу. 

 

 

 


