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Дана 29. 8. 2009. преминуо је професор др Александар Б. Јовановић.
Др Александар Јовановић активно је учествовао у раду и 

осмишљавању међународног симпозијума византолога „Ниш и Византија“. 
Далеке 2002. године, свесрдно је подржао идеју да се у Нишу сваке године 
окупљају истакнути истраживачи. Својим учешћем на симпозијуму, 
затим као члан у Организационом одбору и редакцији Зборника радова, 
он је учврстио темеље научног скупа Ниш и Византија који траје и до 
данас. Ауторитет и знење проф. Јовановића допринели су да Ниш буде 
место окупљања знаменитих истраживача а да Зборник радова обједини 
проверена знања и нова достигнућа у науци. На тај начин значај и углед 
научног скупа и Зборника радова Ниш и Византија је вишеструко увећан. 
Хвала му на свему.

Захвална	Редакција
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IN MEMOR IAM 
 

др АЛЕКСАНДАР Б. ЈОВАНОВИЋ 
1947 – 2009

Професор др Александар Б. Јовановић, рођен 23. 11. 1947. у Београду, 
где је завршио основну школу и гимназију. Студије на Одељењу за 
археологију Филозофског факултета у Београду започео 1966., а завршио 
1970. године. У периоду 1971-1975. године ради као кустос Античке збирке 
у Народном музеју у Нишу. Од 1976. године ангажован је на Филозофском 
факултету у Београду у свим звањима - од асистента до редовног професора 
- на предметима из области класичне археологије, историје уметности 
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старог века, античких култовa и иконографије, античке нумизматике. Од 
1996. године ради и на Групи за историју Филозофског факултета у Новом 
Саду као професор на предмету Археологија. 

Магистарски рад одбранио је 1976., а докторску тезу 1982. године. 
Дао је неизмерив допринос проучавању материјалне и духовне културе 
у античком периоду на Балканском полуострву, изучавању римске војне 
организације и урбанизма на нашем тлу, античке религије и уметности 
на ширем простору Балкана, палеоетнографији, нумизматици. Објавио је 
преко 150 научних радова у домаћим и страним часописима. Написао је 
неколико књига и уџбеника: Накит	у	римској	Дарданији (Београд 1978); 
Римске	некрополе	на	територији	Југославије (Београд 1984); Тло	Србије	
-	 завичај	 римских	 царева (Београд 2006); Огледи	 из	 античких	 култова	
и	 иконографије (Београд 2007). Био је секретар Српског археолошког 
друштва (1978-1982.) и председник Античке секције те асоцијације (1984-
1994.). Члан је редакција неколико домаћих и страних часописа из области 
археологије, историје религије, историје уметности и нумизматике.

Марица	Максимовић


