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Протекло је педесет година од 5. јула 1947. године, од дана када је донесена одлу 
ка о оснивању Етнографског института Српске академије наука са задатком да „орга 
низује систематско и планско проучавање насеља и порекла становништва, народног 
живота, обичаја и веровања, као и фолклора у нашој земљи и код наших народа“. За 
нама је време рада на више пројеката систематског и комплексног проучавања народ 
ног живота и културе. Пола века постојања и непрекидне делатности  једне научнои 
страживачке организације у области културноисторијских наука, у нашим условима, 
значајан  је  период и  разлог  за  обележавање  тог  јубилеја,  укратко,  за критички при 
ступ целокупном раду у раздобљу које је протекло, али уз дужно уважавање и пошто 
вање напора и настојања свих који су уложили велики труд, своје умне и интелектуал 
не способности у развој Института и постигнуте резултате. Педесетогодишњица је још 
једна прилика  да  се учини осврт на укупну делатност Института, као и на ваљаност 
опредељења  за  текући  дугорочни  пројекат  Етнологија  српског  народа  и  Србије,  са 
становишта изазова и задатака који стоје пред нама на крају ХХ века и на почетку но 
вог миленијума. 

* * * 

У октобру 1945. године, на иницијативу тадашњег председника Српске академије 
наука Александра Белића, а на основу реферата дописног члана САН Војислава Радо 
вановића,  донесена  је  одлука  о  оснивању Етнографског института Српске академије 
наука. После тога, настављене су припреме и, 1947. године, након усвајања Статута и 
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постављења првог директора Војислава Радовановића и хонорарних сарадника из ре 
да најистакнутијих научника  као и првих стално запослених истраживача, Институт 
отпочиње редовну делатност у рану јесен исте године. „Као установа Академије нау 
ка, Етнографски институт је у ствари добио улогу централне и научне установе у Ср 
бији за етнологију“, што је у протеклих пет деценија стално потврђивао, без обзира на 
тешкоће и проблеме  са којима се суочавао и периоде застоја у развоју. Прве године 
рада протекле су у конституисању, окупљању сарадника и кадровском оспособљавању 
за основне задатке, како је у првом Статуту записано, да организује антропогеограф 
ска, етнографска и фолклористичка проучавања у нашој земљи и ван Југославије. На 
широко постављеним задацима и са структуром запослених истраживача из неколико 
струка,  као  и  окупљеним  већим  бројем  спољних  сарадника,  Институт  је  утемељио 
свој рад и постигао несумњиво значајне резултате. 

Од 1991. године, у новом пројекту Етнологија српског народа и Србије наставља 
ју се започети дугорочни истраживачки послови, унеколико проширени и иновирани у 
погледу садржаја и одређенији у приступу проблемима који се обрађују, с наглашеном 
тежњом да се уводе нови методолошки поступци и нови садржаји, као и да се обрада 
и анализе обављају на савременији начин. Истовремено, Институту је, као средишњој 
научноистраживачкој институцији, поверена координација и обједињавање рада у Ср 
бији у области етнологије на заједничком пројекту. 

Основни циљ пројекта Етнологија српског народа и Србије јесте систематско изу 
чавање живота и  обичаја,  етничких и етнолошких појава и процеса на тлу Србије и 
Срба у расејању, као и додира, прожимања и укупних односа културе Срба са култу 
рама других етноса у времену и у простору. Тако одређени циљеви и задаци дугороч 
не  програмске  оријентације  чине  садржину  пројекта  и  плана  рада  за  раздобље  до 
2000. године. Теме пројекта су: 

а) Етничке и етнолошке одлике становништва Србије; 
б) Срби ван Србије и националне мањине у Србији; 
в) Етнолошко проучавање симболичне комуникације; 
г) Етнолошка монографија Војводине  (истраживања спроводе сарадници Инсти 

тута);
д) Народни живот Срба и Србије  етнолошка енциклопедија и 
ђ) Породица и култура (реализују се преко Одељења за етнологију и антропологи 

ју Филозофског факултета у Београду. 

* * * 

Током педесетогодишњег рада Институт је настојао да успостави широку међуна 
родну  сарадњу  са сродним истраживачким институцијама и истраживачима које по 
себно  интересују  питања  етногенезе,  етничких  процеса, живота и  обичаја  становни 
штва Србије или неки општи проблеми етнологије. Та сарадња у појединим периоди 
ма била  је успешна, а каткад  је долазило и до стагнације. Најтеже раздобље било је 
између 1992. и 1995. године, у време међународних санкција према Југославији, али и 
тада се сарадња одвијала са више земаља, а нарочито са Русијом и суседним земља 
ма: Мађарском, Румунијом и Бугарском. Сарадња се одвија са већим бројем научних 
и других институција у свету преко заједничких истраживачких пројеката, студијских
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боравака истраживача, усавршавања стручњака, организовања научних скупова, сим 
позијума и семинара, учествовањем сарадника Института на међународним научним 
скуповима у земљи и иностранству и разменом литературе и информација. 

* * * 

Објављени научноистраживачки резултати најбоље приказују рад Института.  Зато 
се  издавачкој  делатности  посвећује  знатна  пажња.  Издања  Института  су:–  Гласник 
Етнографског  института САНУ, у којем се објављују научни и стручни радови из 
текућих истраживачких пројеката и прилози значајни за рад Института. Ту се прове 
равају претпоставке и теоријскометодолошка опредељења будућих монографских де 
ла и обимнијих студија. Објављују се информације и осврти на рад и збивања у Ин 
ституту,  прикази,  осврти и  критике литературе, библиографије, хронике и друго. До 
сада је објављено четрдесет пет свезака, а у припреми је нова свеска за 1997. годину;– 
Зборник радова Етнографског института САНУ, публикација у којој се налазе ис 
траживачки резултати о одређеним питањима, као што су испитивања неке регије или 
теме или су то саопштења са научних скупова. Објављено је двадесет бројева; – По 
себна издања Етнографског института САНУ, публикације које све више добијају у 
значају зато што се у њима претежно објављују студије и различите монографије ис 
траживача и сарадника Института. Објављено је четрдесет три књиге, односно четр 
десет шест свезака. 

Из  прегледа  наслова и  садржаја Посебних  издања  и  Зборника  недвосмислено  се 
види да Институт настоји да спроводи основне задатке из свог програма и планова и 
да  је истраживачка делатност разноврсна и у складу са научноистраживачким функ 
цијама. 

Осим поменутих издања, Институт  је објавио и две свеске одабраних чланака из 
својих публикација на страним језицима како би већем броју научника омогућио бо 
љи увид у  тематику и проблеме  којима  са  баве његови  сарадници,  као и две свеске 
Повремених издања посебне намене. 

Године 1992. покренута је нова библиотека Животопис, која доноси животне при 
че Срба у расејању и друге записе непрофесионалних испитивача. 

* * * 

Од почетка деловања Института, истраживачки програм је увек усмераван на нај 
значајније теме и проблеме за српску етнологију, од регионалних и општијих антро 
погеографских и етнографскоетнолошких проучавања народног живота и културе до 
истраживања преображаја традиционалних садржаја и савремених етничких процеса 
целине српског народа у земљи и расејању. Од интеракције и узајамности са култура 
ма  у  окружењу  и  уопште,  до  прегледа  и  синтеза  националног  и  општијег  значења. 
Анализе и вредновања рада Института одређују значај постигнутих резултата. Још бо 
ље ће то учинити научна критика и време као неумитни судија.
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Истраживања  која  се  обављају  у Институту  односе  се  на  савремене друштвене и 
културне процесе на локалном, националном и знатно ширем плану, на савремене ми 
грације становништва и етничке проблеме у вези са њима, на политичку, економску и 
другу актуелизацију питања етничког, националног и културног идентитета, на конти 
нуирано  критичко  сагледавање  прошлости  и  традиционалне  културе,  начине њеног 
проучавања и вредновања, на изучавања међуетничких и међунационалних односа са 
становишта  етнологије. Истовремено,  чине  се  напори на проширивању подручја  ис 
траживања на нове или раније маргиналне теме, као што су питања у вези са етноло 
шким  проучавањима  у  урбаним  срединама  и  симболичка  комуникација,  и  успоста 
вљање чвршће сарадње са другим наукама о човеку и култури. Може се рећи да је у 
целокупном педесетогодишњем раздобљу рад Института био највећим делом усмерен 
на актуелне проблеме, што се види из мноштва објављених дескрипција, студија, син 
теза  и  теоријских радова,  а што представља несумњиви научни допринос у којем се 
огледају стање и домети савремене српске етнологије. 

На крају, истичемо да је Институт, као и неколико других института од оснивања 
1947.  године,  непрекидно  повезан  са  Српском  академијом  наука  и  уметности,  која 
преко Одељења друштвених наука и академика, чланова Научног већа и Управног од 
бора, остварује непосредан утицај на рад и функције Етнографског института.


