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У СПОМЕН НА 
ДР ВИДОСАВУ НИКОЛИЋСТОЈАНЧЕВИЋ 

У  Етнографском  институту  Српске  академије  наука  и  уметности  –  октобра 
1998. године одржан је комеморативни скуп посвећен сећању на дугогодишњег са 
радника Видосаву НиколићСтојанчевић.
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Поштоване колегинице и колеге, пријатељи и знанци Видосаве (Виде) Стојан 
чевић, рођене Николић, позвали смо Вас да одамо пошту недавно преминулој ко 
легиници и у знак сећања на њен допринос и рад у Институту. Позивам Вас да ми 
нутом ћутања одамо пошту. 

Нека јој је слава и хвала. 

Пре нешто више од три месеца, 18. јула ове године, из наших редова отишла је 
на вечни починак др Видосава Стојанчевић, научни саветник Етнографског инсти 
тута Српске академије наука и уметности. Цео свој радни век посветила је истра 
живачким  пословима  и  провела  у  Етнографском  институту.  Вида  Стојанчевић 
припада генерацији пионира који су имали оснивачку улогу у настајању Института 
и  развијању његове програмске и научноистраживачке делатности. Почела  је да 
ради  као  стипендиста  од самог оснивања Института 1947. године и ту  је прошла 
кроз све фазе његовог развоја и свога стасања у врсног истраживача и научника до 
пензионисања 1989. године. Током више од четири деценије свог плодног научно 
истраживачког рада бавила се различитим проблемима, а нарочито: пореклом ста 
новништва,  друштвеним и породичним обичајима, структуром породице и неком 
питањима материјалне културе, поглавито на Косову и Метохији,  затим у  јужно 
моравским и средишним пределима Србије, а последње две деценије посветила је 
већу пажњу изучавању породице и породичних односа у западној Србији. Била је 
изузетан теренски прегалац, али исто тако и упорни трагач и проучавалац архив 
ског материјала на  основу  којег  су настале и неке  обимније  студије. Написала  је 
шест значајних књига и више чланака, расправа и студија. Целокупну библиогра 
фију  радова  Видосаве Николић Стојанчевић  од  око  150  јединица  припремила  је 
Милина Баришић и биће објављена у 47. свесци Гласника Етнографског инсти 
тута. Више о раду и личности Виде Стојанчевић говориће колегинице др Десанка 
Николић и др Сребрица Кнежевић, као и академик Драгослав Антонијевић. Ја ћу 
само подсетити да припада реду аутентичних српских етнолога који су израстали 
из наше етнолошке и антропогеографско историјске школе који су изучавали бит 
не елементе националне културе и идентитета Срба. Управо стасала је из оне шко 
ле  која  је  ударила  темеље и  дала  до  сада најзначајнија  дела  за нашу етнологију. 
Видосава Стојанчевић била  је  један од најистакнутијих научних истраживача Ет 
нографског института Српске академије наука и уметности. 

Познавао сам је дуго година, складно смо сарађивали на неким пословима око 
питања друштвеног живота и сеоске породице. У мом сећању остаће као одлучна, 
самостална личност, отворена ведрог духа и бритке речи, посвећена свом раду као 
прави професионалац који воли свој посао и зна зашто га обавља. Изгубили смо 
заиста значајну научницу и колегиницу коју ћемо дуго задржати у сећању. Нека јој 
је хвала за све што је учинила у Етнографском институту и за добро српске етно 
логије. 

Никола ПАНТЕЛИЋ
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TO THE MEMORY 
OF DR VIDOSAVA NIKOLIĆSTOJANČEVIĆ 

There was a commemorative meeting at the Ethnographic Institute of The Serbian 
Academy  of  Sciences  and  Art  in  October  1998.  It  was  a  tribute  to  many  years’ 
researcher Vidosava NikolićStojančević. 

Dr  Vidosava  Stojančević,  senior  researcher  of  the  Ethnographic  Institute  of  the 
Serbian Academy of Arts and Sciences died on July 18 th 1998. She devoted the whole 
working  career  to  researching  and  spent  it  at  the  Ethnographic  Institute.  Vidosava 
Stojančević belonged to the generation of pioneers who had the role of founders of the 
Institute,  and  they were  the  first  who  developed  programmes  and  scientific  research 
work. She started working at the Institute as a scholar in 1947, when the Institute was 
established.  She  passed  all  the  phases  of  its  development  and  she  became  a 
distinguished researcher and scientist. She got retired in 1989. During more than four 
decades of productive research and scientific work, she was studying different subjects. 
Particular areas of her researches were: the origin of the population, social and family 
customs,  the  structure  of  the  family  and  some  issues  concerning  material  culture, 
mainly  on  Kosovo  and Metohija,  then  in  the  area  of  the  South Morava  and middle 
parts  of  Serbia. The  last  two decades were  devoted  to  family  researching  and  family 
relations in Western Serbia. She was a distinguished outdoor researcher, and persistent 
searcher and student of archive material, which were the result of some large studies. 
Dr Vidosava  Stojančević wrote  six  significant  books  and many  articles,  reviews  and 
studies. The whole bibliography of the works of Dr Vidosava Stojančević, consisting of 
about  150  and  prepared  by Milina  Ivanović  –  Barišić,  will  be  published  in  the  47th 
book  of  the  Annals  of  the  Institute.  Dr Desanka Nikolić,  Dr  Srebrica Knežević  and 
academician Dragoslav Antonijević talked more about the work and personality of Dr 
Vidosava Stojančević. Supplements: tribute to Dr Vidosava NikolićStojančević by Dr 
Desanka Nikolić and Folk medicine and health culture in research and scientific opus 
of Dr Vidosava Stojančević by Dr Srebrica Knežević were published in this book of the 
Annals. 

Dr  Vidosava  Stojančević  belongs  to  the  group  of  authentic  Serbian  ethnologists 
who  grew  up  out  of  our  ethnological  and  anthrop  geographical  school,  and  who 
researched elements of national culture and identity of the Serbs. She just grew out of 
the  school,  which  gave  foundation  and  most  important  works  of  our  ethnology.  Dr 
Vidosava  Stojančević  was  one  of  the  most  eminent  scientific  researchers  of  The 
Ethnographic Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 

We  lost  really important  scientist  and  our  dear  colleague who will  remain  in our 
memories. We want  to  thank  her  for  everything  she  did  in  our  Institute  and  for  the 
benefit of Serbian ethnology.
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