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СЕЋАЊЕ НА ЛИЧНОСТ И ДЕЛО ДИВНЕ ЂУРИЋ-ЗАМОЛО 

Дивна Ђурић-Замоло (1922-1995) 

Divna Djuric-Zamolo (1922-1995) 

Дивна Ђурић-Замоло заузима истакнуто 
место међу историчарима београдске архитек
l)'ре и урбанизма. Плодовима свог истражи
вачког рада обогатила је наша сазнања о 
прошлости Београда и дала значајан допринос 
развитку науке. 

Породичне йрилике и живоШни йуШ 

Личност и дело Дивне Ђурић-Замоло увек 
су били у складу. Изузетно вредна и упорна, све 
што је радила обављала је савесно, уредно и бла
говремено. Сличне особине имала је и већина 
чланова породице из које је потекла. Таквим 
својствима нарочито се одликовала баба по мај
ци, Маријола Лазаревић, рођена Станковић (Ле
сковац, 1873 - Београд, 1928). Маријола и њен 
супруг Димитрије Лазаревић (Доњи Милановац, 
1866 - Њљево, 1915) били су учитељи у Лесков
цу до 1904. године. Тада су прешли у Београд, 
где је Маријола била учитељица у основној шко
ли код Саборне цркве, а Димитрије учитељ прво 
у основној школи на Дорћолу, а затим у истој 
школи у којој је радила Маријола. У Београду 
су Димитрије и Маријола саградили породичну 

кућу у Молеровој улици бр. 47, према пројекl)' 
архитекте Данила Владисављевића. 

Маријола и Димитрије Лазаревић имали су 
петоро деце. Најстарија ћерка, Загорка (Леско
вац, 1894 - Београд, 1980), почела је уочи Првог 
светског рата да Сl)'дира архитеКl)'ру, али после 

рата није наставила Сl)'дије. У мају 1919. године 
удала се за Александра Ђурића (Пожаревац, 
1891 - Београд, 1975), правника по струци и 
књижевника. Александар Ђурић је учествовао у 
Балканским ратовима. У Првом светском pal)' 
био је командир српске добровољачке чете у Ру
сији и борац на Солунском фронl)'. После рата 
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објављивао је приповетке, ратне дневнике и пре
воде са руског. За ратне дневнике под наслови

ма "Страшна година" и "Ка победи" добио јс 
награде Српске академије наука и уметности. 
Од 1919. до 1921. године Александар Ђурић је 
био секретар Министарства шума, а од 1921. до 
1923. окружни начелник у Пљевљима. У том ме
сту се 19. УП 1922. године Загорки и Александру 
родила најстарија ћерка Дивна. Породица је 
1923. године прешла у Пожаревац, где је Алек
сандар Ђурић отворио адвокатску канцеларију. 
У овом граду су рођене млађе сестре Дивне 
Ђурић, Љиљана и Гордана. Дивна Ћурић је у 
Пожаревцу завршила основну школу и показала 
смисао за музику. 

Године 1932. породица је дошла у Београд 
и настанила се у кући наслеђеној од Димитрија 
и Маријоле Лазаревић. Александар Ђурић је на
ставио да ес бави својом струком, прво као ад
вокат, а затим као правник у Министарству сао
браћаја и Дирекцији државних железница. Див
на Ћурић се уписала у Прву женску гимназију. 
Упоредо са гимназијом похађала је и Музичку 
школу, одсек за клавир. Током свих осам разреда 
гимназије Дивна Ђурић је имала одличне оцене 
из свих предмета. На матури, 1940. године, осло
бођена јс усмених испита. У јесен исте године 
постала је студент Архитектонског факултета. 
Следећег пролећа морала је да прекине студије, 
јер за време Другог светског рата Београдски 
универзитет није радио. Настава у Музичкој 
школи одвијала се и у току рата, па је Дивна 
Ђурић завршила средње музичко образовање. 

У бомбардовању Београда 16. IV 1944. го
дине кућа у Молеровој улици бр. 47 била је ди
ректно погођена и срушена. Породица Ђурић је 
преживела овај погодак у подруму куће. Крај ра
та Ћурићи су дочекали у избеглиштву, у селу 
Кула код Пожаревца. После рата породица се 
вратила у Београд и сместила код рођака у У ли
ци Старине Новака. Све три сестре су наставиле 
школовање. Љиљана је завршила Архитектон
ски факултет а Гордана Правни. Обе су се за
поёлИле и основале сопствене породице. 

Дивна Ћурић је продужила започете студије 
архитектуре. Дипломирала је 1949. године са 

одличним успехом. Одмах по дипломирању 
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почела је да ради као инжењер у Грађевинском 
одсеку Централног већа Савеза синдиката Југо
славије. Од 1951. до 1958. године била је тех
нички уредник часописа "Техника" , а од 1958. до 
1960. радила је у Југословенском центру за тех
ничку и научну документацију. Крајем 1960. го
дине постала јс кустос у Музеју града Београда. 

У јануару 1956. године Дивна Ћурић се уда
ла, па су се она и супруг Елизсј Замоло, правник 
(Сарајево, 1909 - Београд, 1969), настанили у 
Улици Стојана Протића. Од 1966. године Дивна 
Ћурић-Замоло становала је са мужем и родите
љима у Јеврејској улици бр. 30. Стан им је био 
уређен једноставно, али је одисао топлином. Је
дину раскош представљали су клавир, библио
тека и колекција грамофонских плоча. 

Шездесетих година Дивна Ђурић-Замоло је 
почела да се бави научним радом. Докторирала 
је 1975. године, на Архитектонско-урбани
стичком факултету Универзитета у Сарајеву, са 
тезом "Београд као оријентална варош под 1}'р
цима 1521-1867". 

У опредељењу за науку Дивну Ћурић-Замо
ло није могла да поколеба ни велика краткови
дост, која је била њен пратилац још од детињ
ства. Диоптрија јој се стално повећавала, док ни
је достигла -22. Чланови породице увек су били 
спремни да јој притекну у помоћ и ублаже не
пријатности свакодневног живота. 

У пролеће 1982. године Дивна Ђурић-Замо
ло се разболела од парезе лица. После лечења 
ове болести и операције очију, отишла је у пен
зију у јесен 1984. године. Научни рад није пре
кидала, иако јој се вид и даље погоршавао. У 
јануару 1995. године разболела се од остеопоро
зе. Следећег месеца је смештена у болницу ,,Др 
Драгиша Мишовић" где је 11. марта дочекала 
своје последње тренутке. 

Дивна Ћурић-Замоло била је особа 
истанчаног укуса и широког образовања. 
Служила се литературом на француском, не
мачком, енглеском, италијанском и руском јези

ку. Часове одмора проводила је у читању, сви
рању на клавиру, и одласцима на изложбе и 
концерте. Много је путовала по земљи и ино
странству. За свако путовање се брижљиво при
премала проучавајући литературу о култури зем-



ље у коју пуrује и о споменицима и музејима које 
намерава да обиђе. Држање јој је било досто
јанствено а понашање отмено. Према пријатељи
ма и сарадницима односила се ненаметљиво. На 
млађе колеге утицала је само снагом личног 
примера. Указивали су јој поштовање које није 
тражила, али га је заслуживала. 

Прво признање за стручну делатност Дивна 
Ђурић-Замоло је добила 1966. године. Тада је 
њена сrудија "Стара јеврејска четврт и Јеврејска 
улица у Београду" награђена првом наградом за 
научни рад на конкурсу Савеза јеврејских 
општина Југославије. Поводом 25-годишњице 
часописа "Техника", 1970. године, уручена јој је 
повеља У дружења југословенских инжењера и 
техничара за захвалност и признање за рад. При

ликом прославе ?О-годишњице рада Музеја гра
да Београда, награђена је плакетом Музеја. Див
на Ђурић-Замоло била је члан Италијанске ака
демије за уметност и рад у Парми. 

Музеолошко делаШносi"й 

Више од две деценије Дивна Ђурић-Замоло 
била је запослена у Музеју града Београда. Ра
дила је у Урбанистичком одељењу (касније наз
ваном Одсек за урбанизам и архитектуру) од ње
говог оснивања 15. XI 1960. године. Као руко
водилац овог одељења, посветила јс н<1рочиту 
пажњу сређивању збирке која се чува у одељењу, 
и која је састављена од фотографија, разглед
ница, планова Београда, планова зграда и архив
ског материјала. Установила је и водила више 
картотека потребних за рад одељења. 

Један од важних задатака Дивне Ђурић-За
моло било је попуњавање збирке Урбанистичког 
одељења и старање о њеном увећавању покло

нима и откупима. Личним залагањем Дивне 
Ђурић-Замоло Урбанистиqко одељење је доби
ло на поклон, из Архиве планова НО Београда, 
колекцију од око 1000 фотографија зграда 
срушених између два светска рата и око 800 пла
нова зграда саграђених пре 1919. годиАе. Музеју 
су поклоњени и пројекти инж. Светомира Ла
зића и арх. Николс Несторовића. 1 la заузимање 
Дивне Ђурић-Замоло Музеј је откупио зао-
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ставштине архитеката Петра Бајаловића и Бран
ка Таназевића. 

Сматрајући да би Музеј града Београда тре
бало да сачува од заборава куће предвиђене за 
рушење, Дивна Ђурић-Замоло је, сама или са 
сарадницима, технички снимила кућу Јулке Га
рашанин у Кнез-Михаиловој улици бр. 27, кућу 
Анастаса Јовановића у Косовској 23 и хотеле 
"Лондон" и "Оријент". Према програму који је 
израдила Дивна Ђурић-Замоло Музеј је преду
зео фотографско снимање делова Београда који 
се руше. 

Да би упознала рад градских музеја у Југо
славији, Дивна Ђурић-Замоло је ишла на сrу
дијска путовања у Загреб, Сплит, Сарајево и 
Ужице. У току проучавања живота и рада Алек
сандра Бугарског, Јелисавете Начић и Емилија
на Јосимовића, путовала јс у Нови Сад, Дубров
ник, Ниш и Карансебеш у Румунији. 

Дивна Ђурић-Замоло је успевала да одвоји 
доста времена за рад са странкама. То су били 

научници, сrуденти и новинари који су за своја 
истраживања користили збирку Урбанистичког 
одељења. 

Посебну област у раду Дивне Ђурић-Замоло 
у Музеју града Београда представљају изложбе. 
Прва од њих носила је назив "Београд - дваде
сети рођендан слободе". Аутори изложбе биле 
су Дивна Ђурић-Замоло, Радмила Антић и Да
ница Баста. Изложба јс отворен<! 17. Х 1964. го
дине у новосаграђеном Дому омладине. Помоћу 
фотографија, планова и цртежа приказано је 
ослобођење Београда октобра 1944. године и 
двадесетогодишњи развој архитектуре, урбаниз
ма, привреде, туризма, индустрије, културе, про
свете, науке и уметности. Изложба је трајала 23 
дана и имала је преко 40 ООО посетилаца. 

Од 20. октобра до 20. новембра 1966. године 
Београђани су могли да разгледају изложбу 
"Београд са старих фотографија". Била је по
стављена у приземљу зграде на Теразијама бр. 5. 
Аутор изложбе и каталога Дивна Ђурић-Замоло 
приказала је, одабраним фотографијама из Му
зеја града, промене у архитектонском лику Бео
града од 1867. до 1941. године. 

Поводом стогодишњице ослобођења градо

ва у Србији од Турака, Музеј града Београда 
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приредио је изложбу "Београд у XIX веку". Ау
тори изложбе и каталога били су Дивна Ђурић
Замоло, Нада Андрић, Радмила Антић и Рајко 
Веселиновић. Изложба је замишљена као пре· 
глед историјског развитка различитих видова 
куmурног живота Београда. Дивна Ђурић-Зама
ло је урадила део изложбе и каталога посвећен 
изградњи и урбанистичком развоју Београда. 
Изложба је отворена 3. VП 1967. године у про
сторијама Сrарог двора и трајала је до септем
бра. Сле.s:ећег пролећа постављена је у Повје
сном музеју Хрватске у Загребу. 

Стогодишњицу првог урбанистичког плана 
Београда обележио је Музеј града заједно са 
Инстиrутом за архитектуру и урбанизам Србије 
изложбом "Јосимовићева визија Београда". Ова 
изложба, чији је аутор Дивна Ђурић-Замоло, от
ворена је у Галерији читаонице Културног цен
тра 19. Х 1967. године. 

Покретну изложбу Музеја града "Седам хи
љада година Београда" пратио је истоимени ка

талог, објављен у два издања, 1972. и 1975. го
дине. Поглавља о урбанистичком развоју Бео
града написала је Дивна Ђурић-Замало. 

На изложби "Стари Београд" Дивна Ђурић
Замоло показала је избор из збирке фотографија 
Јеремије Сrанојевића. У каталогу је истакла да 
одабране фотографије представљају значајне об
јекте или поједине делове града који су изме
њени од 1930. године, када су скимљени. 
Изложба је могла да се види од 25. IX до 3. ХП 
1973. године у Манаковој кући. Исти експонати 
били су изложени у септембру и октобру 1975. 
године у галерији "Видиковац" у Београђанки. 
Допуњена верзија изложбе отворена је 30. V 
1980. године у Галерији легата Музеја града 
Београда, у Кнез-Михаиловој улици бр. 46, где 
је трајала до 15. септембра. 

Поводом обележавања седамдесетого-
дишњице рада, Музеј града Београда приредио 
је у просторијама Старог двора репрезентативну 
изложбу "Из ризница Музеја града Београда". 
Изложба је отворена 27. Xl 1973. године, и мо
гла је да се разгледа до фебруара наредне го
дине. Дивна Ђурић-Замоло урадила је део 
изложбе и каталога посвећен Одељењу урбани

стичког развоја Београда. 
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Покретну изложбу "Београд некад и сад" 
Дивна Ђурић-Замало замислила је као збирку 
од 70 фотографија са уводним текстом. Ову 
изложбу Београђани су могли да виде фебруара 
1975. године у галерији "Видиковац" и током 
септембра и октобра исте године у Манаковој 
кући. 

Изложба "Архитектура Београда у XIX ве
ку" представљала је извод из изложбе "Београд 
у XIX веку". Аутор изложбе и каталога, Дивна 
Ђурић-Замало, показала је помоћу цртежа и фо
тографија развој београдске архитектуре од вре
мена кнеза Милоша до краја XIX века. Изложба 
је одржана у Манаковој кући од 26. I до 6. Ш 
1976. године. Ова изложба могла је да се види 
и у галерији "Видиковац" током јула и августа 
исте године, и у центру "Сава" у јануару 1979. 

Последња изложба чији је аутор Дивна 
Ђурић-Замоло носила је назив "Градитељи Бео
града 1815-1914". Одржана је у Конаку кнегиње 
Љубице од 26. Ш до 8. V 1981. године. Делат
ност београдских градитеља приказана је по
моћу планова и фотографија њихових нај
важнијих остварења. Каталог није штампан, јер 
је у исто време објављена књига Дивне Ђурић
Замоло под истим насловом. 

Предавања 

Упоредо са радом на изложбама, Дивна 
Ђурић-Замоло је спремала и предавања са те
мама из историје београдске архитектуре и ур
банизма. 

Поводом изложбе "Београд у XIX веку" 
одржала је 13. V 1968. године у Повјесном музеју 
Хрватске у Загребу предавање ,,Урбанистички 
развој Београда у XIX веку". 

Београдским ђацима Дивна Ђурић-Замало 
наменила је излагање "Куmурно-историјски 
споменици Београда". Ово предавање држала је 
у Основној школи "Раде Кончар" у Земуну (4. 
Ш 1970) и у Дому пионира (9. и 13. Ш 1970). 

За чланове Клуба љубитеља историје Бео
града Дивна Ђурић-Замало припремила је пет 
предавања. У Манаковој кући је говорила о те

мама: "Београд седамдесетих година прошлог 
столећа" (2. Ш 1970), "Старе турске грађевине 



Београда" (4. Х 1971), "Нови погледи на урбану 
струюуру Београда у прошлости" (5. Ш 1979.) 
и "Градитељи Београда 1815-1914" (1. IX 1980). 
У Конаку кнегиње Љубице одржала је преда
вање "Београдски градитељи" (5. V 1981). 

У оквиру вечери посвећене успомени на Је
вреје Београда, приређене 19. Х 1988. године у 
свечаној сали Савеза јеврејских општина Југо
славије, Дивна Ђурић-Замало је говорила на те
му "Стара јеврејска четврт у Београду". Исто 
предавање поновила је 2. 11 1989. године у Би
блиотеци града Београда, у саставу програма 
"Сећање на Дорћол" - пратећој манифестацији 
изложбе "Јевреји на тлу Југославије". 

Излагање "Историја околине Светосавског 
храма" представљало је прилог Дивне Ђурић
Замоло дискусији о простору око Храма светог 
Саве организованој 29. V 1989. године у Народ
ној библиотеци Србије. 

Емисије на йроiрамима Рад110-iuелеаизије 
Беоiрад 

Сарадња Дивне Ђурић-Замоло са Радио-те
левизијом Београд допринела је упознавању 
шире публике са историјом архитектуре и урба
низма. 

За серију "Радио вам одговара" Дивна 
Ђурић-Замоло је од 1966. до 1974. године саста
вила 60 одговора на питања везана за архитек
туру и урбанизам у Југославији и свету. 

У телевизијској емисији "Скадарлија" из се
рије "Некад и сад", приказаној у два дела, 5. и 
11. V 1987. године, Дивна Ђурић-Замоло је го
ворила о историји Скадарске улице. 

Заједно са Бранком Миловановићем Дивна 
Ђурић-Замоло написала је сценарио за четири 
емисије из серије "Некад и сад - наши неима
ри". То су: "Константин Јовановић", емисија 
приказана 18. XI 1985, "Архитекти Андра Сте
вановић и Никола Несторовић", емитована у 
два дела 1. и 8. П 1989, "Архитекта Јован Илкић" 
(27. ХП 1989) и "Чеси и Словаци у Београду" 
(22. I 1991). Дивна Ђурић-Замало је самостално 
написала сценарио за пету емисију из ове серије, 

под називом "Поборници српско-византијског 
стила", приказаној 10. ХП 1991. године. Све еми-

СЕЋАЊЕ НА личносr и ДЕЛО ДИВНЕ ЂУРИЋ-ЗАМОЛО 

сије из ове серије репризиране су више пута. Пу
блика их је увек радо гледала, јер су у њима, 
прегледно и упечатљиво, представљена најз
начајнија остварења истакнутих београдских 
градитеља. 

Пойуларни найиси 

Први објављени радови Дивне Ђурић-Зама
ло поти'I)' из друге половине педесетих година. 

У часописима "Техника" и "Тесла" штампани су 
текстови информативног карактера, писани на 
основу актуелне стране литературе. У њима су 
приказана најновија достигнућа у техници, 
грађевинарству, архитектури и природним нау
кама. 

И онда када се определила за научни рад, 
Дивна Ђурић-Замоло је наставила да пише тек
стове намењене најширем кругу читалаца. Ови 
написи односили су се на историју архитектуре 
и урбанизма у Југославији. У дневном листу 

"Борба", у оквиру серије чланака "Седам хиљада 
година Београда", објавила је 1965. године пет 
прилога о урбанистичком развоју Београда у 
ХVШ и XIX веку. Од 1965. до 1970. године Див
на Ђурић-Замало публиковала је у часопису 
"Комуна" десет чланака о појединим градовима 
у Југославији. Ови текстови представљају кратке 
водиче кроз те градове, са освртом на њихову 

историју и са описом значајних архитектонских 

споменика и урбаних целина. У познатој рубри
ци ,Да ли знате?" у дневном листу "Политика" 
Дивна Ђурић-Замоло објавила је од 1965. до 
1975. године око 150 прилога. У њима је дала 
одговоре на разна занимљива питања која се од
носе на ахитектонску и урбанистичку прошлост, 
како Београда, тако и других југословенских 
градова. 

Научно-исiiiраживачки рад 

Дивна Ђурић-Замало бавила се научно
истраживачким радом око тридесет година. 

Предмет њених проучавања били су београдска 
архитектура и урбанизам од XVI до ХХ века, с 
тим што се највећи број објављених студија од
носи на XIX век. Поклањајући изузетну пажњу 
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МР СВЕТЛАНА В ЈIЕдИЋ 

чињеницама, помно је испитивала историјске из
воре. Њима је посветила и посебан ч.1анак 
"Прилог проучавању документације урбани
стичког развоја Београда", у коме је оценила 
вредност писаних и ликовних извора, као што 

су путописи, планови, цртежи, гравире, фото
графије и архивска грађа. 

Незаобилазан докуменат о изгледу Београда 
у XlX веку представљају фотографије. У раду 
"Сачувани лик Београда на фотографијама А. 
Јовановића, И. Грамана и М. Јовановића" ана
лизирала је снимке ових фотографа и истакла 
њихову важност за истраживаче. 

Да би фотографије Београда које се чувају 
у Музеју града Београда постале приступачније 
како истраживачима тако и љубитељима исто
рије Београда, објавила је књигу "Београд са 
старих фотографија", штампану у два издања, 
1968. и 1984. године. У књизи су репродуковане 
одабране фотографије снимљене од 1865. до 
1941. године. Фотографије су груписане у по
главља по темама. Свако поглавље има уводни 
текст, а свака фотографија легенду са подацима 
о снимљеном мотиву и о самој фотографији. 
Књига пружа представу о архитектонском и ур
банистичком лику Београда у другој половини 
XIX и првој половини ХХ века. 

Фотографијама Београда Дивна Ђурић-За
моло је посветила још један свој рад - књигу 
"Београд 1930 на фотографијама Јеремије Ста
нојевића". То је каталог збирке која се чува у 
Музеју града Београда. Каталошки су обрађене 
све фотографије из ове збирке. Има их преко 

2000, а од тога броја у књизи је репродуковано 
око 750. Све фотографије су идентификоване, 
на основу бележака самог Јеремије Станојевића, 
поређењем са другим изворима и личним 
истраживањем на терену. 

Дивна Ђурић-Замоло објавила је још један 
каталог збирке Музеја града Београда. То је 
књига "Београд 1898-1914". У њој је обрађен из
бор из архиве Грађевинског одбора, која се, де
лимично сачувана, данас налази у Одсеку за ур

банизам и архитектуру Музеја града Београда. 
Одабрана је и каталошки обрађена архивска 
грађа за 150 пројеката грађевина. За сваки про
јекат утврђено је да ли је изведен или није, а 
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за остварене пројекте установљено је да ли згра
да постоји и данас и да ли је преправљена. Нај
већи део књиге чине репродукције планова. 
Пошто се већина планова сачувала у виду копија 
на плавом озолид папиру, они су у књизи ре

продуковани у оригиналној тамноплавој боји, 
какву имају и корице. Опрема књиге је дело 
Дивне Ђурић-Замоло, која је пронашла ориги
нално и укусно решење. 

Бавећи се историјом београдске архитекту
ре, Дивна Ђурић-Замоло написала је више сту
дија о појединачним архитектонским остварењи
ма, као што су: ,,Једна типична зграда београд
ске чаршије са краја XIX века", "Палата аустриј
ског команданта Београда из ХVШ века, нази
вана ,Двор принца Евгенија" и "Пиринчана", 
"Crapa зграда Народне библиотеке на Ко
санчићевом венцу у Београду", "Јеврејски амам 
у Београду", "Стара црква у Савамали у Београ
ду", "Зграда Државног савета у Улици Народ
ног фронта у Београду", ,,Први учитељски дом 

у Србији", "Мала и Велика кућа Јована Ристића" 
и "Стари конак у Београду". Сваки пројекат 
Дивна Ђурић-Замоло посматрала је као решење 
задатка, јер архитекта, остварујући своје дело, 
мора да пође од унапред датих елемената, као 

што су облик, величина и положај плаца, про
грам грађевине, техничке могућности одређеног 
времена и материјалне могућности наручиоца. 
Сваки од ових елемената Дивна Ђурић-Замоло 
темељно анализира и показује како сваки од 
њих утиче на коначни облик зграде и на решење 
основе. Пажљиво разматрајући основу, 
задржавала се на распореду, облику и величини 

просторија, на њиховој осветљености и фун
кционалности. Описујући спољни изглед 
грађевине, нарочито је истицала пропорције, ра
според маса, стилску обраду и уклапање у ам
бијент. Део текста увек се односио на наручио
ца, јер је његова улога веома важна у процесу 

настанка архитектонског дела. Сваки од ових 
радова садржи и преглед историје грађевине, 
који обухвата промену намене, преправке и до
градње, а у неким случајевима и рушење. 

На описани начин Дивна Ђурић-Замоло 
приказала је угоститељске објекте у књизи "Хо
тели и кафане XIX века у Београду'·. Сваки хо-



тел обрађен је у посебном поглављу, саставље
ном из два дела - историје и архитек~уре. Исто
рија сваког хотела дата је веома живо, са поје
диностима везаним како за само грађење и пре

правке објекта, тако и за догађаје који C'f се оди
грали у њему. Архитек~ура хотела је свестрано 
анализирана, од основе, преко конструкције, до 
спољне обраде. Овако C'f описане и оне кафане 
за које је нађено довољно података у изворима. За 
остале кафане дата је историја, док је архитек~ура 
обухваћена сразмерно расположивој грађи. 

Посебну групу с~удија Дивне Ђурић-Замоло 
сачињавају радови о градитељима Београда, као 
ппо су "Стогодишњица рођења архитекте Ни
коле Несторовића", "Архитекта Андра Стевано
вић", "Професор архитекта Богдан Несторо
вић", "Део стваралаштва архитекте Стојана Ти
телбаха у Београду", "Прилог познавању живота 
и рада архитекте Јелисавете Начић". Сваки од 

ових чланака садржи биографију градитеља, са 
подацима о школовању и кретању у служби, о 

породичном живо~у и личним особинама. Архи
тектонска дела су исцрпно приказана (на исти 
начин као у радовима о поједина~1ним грађеви
нама). Описани су и неизведени пројекти, а за
бележено је и учешће на конкурсима. Уко:~ико 
се архитекта бавио и писањем, оцењени су об
јављени радови. Свака с~удија из ове групе 
представља портрет једног ствараоца. 

Исти метод Дивна Ђурић-Замоло примени
ла је пишући књигу "Градитељи Београда 1815-
1914", у којој је дала слику живота и ствара
лаштва 35 архитеката и инжењера, твораца ар
хитектонског лика Београда у XIX веку. 

Исцрпно урађен портрет добио је и београд
ски урбаниста Емилијан Јосимовић, у с~удији 
"Прилог биографији Емилијана Јосимовића". 
Поред приватног живота, овде је приказана и 
Јосимовићева педагошка делатност, рад на ре
гулацији Београда, и активности у Српском 
ученом друштву, Техничарској дружини и Бео
градском певачком друштву. 

Као и у радовима о архитек~ури, тако је и 
у с~удијама о београдском урбанизму Дивна 
Ђуриh-Замоло настојала да увек саопшти нешто 
ново, или да оно што изгледа познато осветли 

на нов начин. Тако је у раду "Стамбени делови 

СЕМЈЬЕ llA ЛИЧНОСТ И ПЕЛО ЛИВНЕ ЋУРИЋ·ЗАМОЛО 

Београда и њихови називи до 1941. године" из
нела нов поглед на историју београдског урба
низма, приказујући настанак и развој стамбених 
четврти. 

Неке од с~удија Дивне Ђурић-Замоло одно

се се истовремено и на архитск~уру и на урба
низам. Такав јс рад "Стара јеврејска четврт и Је
врејска улица у Београду". У првом делу с~удије 
приказан је урбанистички развој јеврејске чет
врти од XVI до Х1Х века. Сликовито је описан 
изглед овога дела града и дочаран живот ње

гових становника. Други део с~удије садржи ар
хитектонску анализу грађевина у Јеврејској ули
ци, и то како постојећих, тако и срушених, међу 
којима јс најважнија Стара синагога. 

Архитектонско-урбанистичку с~удију пре
ставља и докторска теза Дивне Ђурић-Замоло 

"Београд као оријентална варош под Турцима 
1521-1867". Ову књигу сачињавају два дела: ,,Ар
хитектонска делатност" и "Урбанистички раз
вој". У првом делу анализиране су јавне 
грађевине - сакралне, привредне, друштвене, ко

муналне и фортификационс. Испитан је начин 
изградње ових објеката и описана њихова спољ
на обрада. Посебно је истакнута вредност умет
ничког обликовања џамија. У овом делу књиге 
засебно поглавље посвећено је стамбеној архи
тек~ури - грађевинама балканско-оријенталног 

типа. Оне C'f насликане са изузетним разумева
њем традиционалне балканске кул~уре станова
ња. Нарочито је наглашено оно што ову архи
тек~уру чини хуманом - удобност и повезаност 
са природом. У другом делу књиге аутор прати 

урбани.етички развој оријенталног Београда, 
преко успона и врхунца у XVI и XVII веку, до 
опадања и нестанка у ХVШ и XIX столећу. Те
мељно су разматрани основни елементи оријен
талног урбанизма: комплекси јавних грађевина, 
чаршије и махале. Примећено је да је оријентал
на мрежа улица увек прилагођена терену, и да 

више одговара брдовитом београдском зем

љиш~у него западњачки ортогонални систем. На 

крају књиге показани су трагови оријенталног 
Београда сачувани до данас: очувани објекти, де
лови уличне мреже и континуитет места јавних 

грађевина. Ова књига је прва потпуна представа 

171 

" 



МР СВЕТЛАНА В. lllЩИЋ 

оријенталне архитектуре и урбанизма Београда 
у целом периоду од 1521. до 1867. rодине. 

Као угледни истраживач, Диnна Ђурић-Замо
ло је учествовала у раду научних скупова. На сим
позијуму "ОслоfЈођење градова у Србији од Турака 
1862-1867", одржаном у САНУ од 22. до 24. V 
1967. године, говорила је на тему ,,Јавни објекти 
tурске архитектуре у Београду". У рефераtу је 
приказала најзначајнија остварења tурског гради
тељства настала у Београду од XVI до XIX века. 

Од 9. до 11. V 1968. године у просторијама 
САНУ одвијао се рад Општег симпозијума о 
живоtу и раду Михаила Петровића. Дивна 
Ћурић-Замало је имала два излагања. У рефе
раtу "Куће у Београду у којима је живео и радио 
Михаило Петровић" највећи део текста посвети
ла је кући Михаила Петровића на Косанчићевом 
венцу бр. 22 и винограду на Топчидерском брду. 
У саопштењу "Историјат У лице Мике Аласа" 
показала је развитак и нестанак ове улице. 

Реферат "О реконструкцијама Београда" 
Дивна Ђурић-Замало је прочитала на скупу Ко
муникације '78 (Београд, 25-27. V 1978). У овом 
саопштењу обрадила је најважније урбанистичке 
захвате који су у периоду од XVI до XIX века 
битно мењали ткиво Београда. 

За симпозијум о Милану Ђ. Милићевићу, 
одржан у САНУ 1982. године, Дивна Ћурић-За
мало јс припремила реферат "Милан Ђ. Ми
лићевић као писац о Београду". Ту је истакла 
важност објављених радова Милана Ђ. Ми

лићевића за историчаре београдске архитскtуре 

и урбанизма. Пошто због болести није могла да 

учествује у раду овог научног скупа, објавила је 
текст саопштења у Годишњаку града Београда. 

На симпозијуму "Путеви српског инжењер
ства током xrx века", приређеном 4. v 1994. rо
дине у САНУ, Дивна Ђурић-Замало је у изла
гању "Градитељи у Србији у XIX веку" дала 
преглед rрадитељске делатности од 1791. до 

1914. rодинс. 
Сви објављени радови Дивне Ђурић-Зама

ло, и поред велике разноврсности, имају својства 

која су им заједничка. То су јасно, прецизно и 
сажето изражавање, и једноставна и прсrледна 

композиција. Научно дело Дивне Ђурић-Замоло 
значајно је не само по ширини у избору тема, 

нсrо и по дубини и целовитости у обради тих 
тема. У делу Дивне Ћурић-Замало истраживачи 
београдске архитекtуре и урбанизма увек ће 

моћи да нађу подстицај, узор и надахнуће. 

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ДИВНЕ ЂУРИЋ-ЗАМОЛО 

Велики број објављених радова Дивне 
Ђурић-Замоло наметнуо јс груписање библи
оrрафеких јединица у целине. У оквиру сваке 
целине јединице су поређане хронолошким ре
дом, а у оквиру сваке rодине - по азбучном 

реду наслова. Поједини библиографски описи 
допуњени су анотацијама које разјашњавају 
оно што читалац не може да сазна из самоr 

описа. Радови штампани у дневним листовима 

имају скраћени библиоrрафски опис- наведени 
су само даtум и страна, јер су ови подаци сасвим 
довољни за проналажење чланка. На крају овак
воr описа наведен је назив рубрике. Аутор
ство текстова објављених без потписа 

утврђено је на основу грађе из заоставштине 

Дивне Ђурић-Замо.~о. Популарни написи, 
као радови мањег значаја, нису обухваћени 

овом библиографијом. 

КЊИГЕ 

1968. r~ад, Туристичка штампа, <1968>; стр. 110 са фот. + [2Ј; 
4. 

1 Беоiрад са сШарих фойiоiрафща. Предговор Пеђа !Садржај:] Панораме Београда. Београдска тврђава. 
Милосављевић. Текст Дивна Ђурић-Ззмоло. Избор фото- Реке, обале, мостови. Тргови. У лице. Знамените rрађеви-
rрзфија Дивна Ђурић-Замало, Небојша Боrуновић. - Бео-
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Кафане и хсrrели. Градски јавни саобраћај. Коwуналије. 1981. 
Забава и спорт. 

1975. 
2 Беtiрад 1930 на фоiiюiрафијаМD Јеремије СШаноје· 

вића. <Техн. уредних Др Дивна Ђуриl\-Заwоло, диш1. инж. 
арх.> - Београn. <Музеј града Београда>. 1975; стр. 191 
+ л. tlJ са IШ. + стр. 111+ 11281 са фат. + (lJ; 8°. Серија 
Збирке и легати Музеја града Београда. Каталог. VI. 

Садржај: Бео~ тридесетих година нашег столеl\а. 
Биографија Јеремије Сrанојевиl\а. Историја, опис и ана· 
лиза Збирке. Резнме. С11иса11: снимљених улица. Каталог. 
План Београда са снимљеним улицама. Репродухције. 

1977. 

3 Вeogradkaoorije11talnavaro!podTurcinw1521-ЈВбZ Ar· 
bitektonsko-urЬanisticka studija. <Likovna i tehnicka oprema: 
Divna Duric-Zamolo>. - Вeograd, Muzej grada Вeograda, 1977; 
str.318safot.crt.ipl. + [7] + 1.[4Jsarcpr;4 MuzejgradaВeograda. 
Moпografije. 5. [Докторска дисертација\. 

Sadciaj: Predgovor. Prvi deo-Arhitektonskadelatnost Gla· 
va 1-Uvod- Islamska arhitektura. Glava 2-Javni objekti. Glava 
3 - StamЬeni objekti Glava 4 - Fortifikacioni objekti. Glava 5 -
O~te karakteristike Ьeogradske arhitekt ure pod Turcirna. Drugi 
deo-Urbanistiёki razvoj. Glava 1-Uvod. Glava 2-Period 1521-
1688. Glava 3-Period 1688-1867. Glava 4-Tragovi orijeпtalnog 
Вcograda па urbanoj strukturida~пjeggrada.Summary. llustra· 
cije. Bihliografija. Spisak slika. Spisak - registar objekata. 

1980. 
4 Беоiрад 189~1914. Из архиве Грађевинског одбора. 

<Техничхи уредних: Др Дивна Ђуриll-Заwоло, дипл. инж 
арх.> - Београд, <Музеј града Београда>, 1980; стр. 254 
са IШ. + [1 ]; 8". Серија Збнрке и легати Музеја града Бео
града. Каталог. Х. 

Садржај: Београд 1898-1914. - Увод. Summary. Ката
лог. Азриел Виктор Давид. Антоновиll Милан. Бајаловић 
Петар. Всљковиl\ Сrојан. Владисављевић Данило. ~шиh 
Милица. Гаји!\ Милорад. Гачић Петар. Димитријевић Са· 
ва. Дими!\ Драrуmн. Ђорђевиll Драrутин. Илхи.ћ Јован. 
Јовановић Константин. Капетанови!\ Милан. Леко Дими
трије. Миленковиl\ Гргур. Начић Јелисавета. Неквасил 
Франтишек. Ilесторовиll Ilикола. Новаковић Јован. Попо
ви!\ ВладИМИр. Рувидиh Милорад. Смедеревац Јован. Сми
љани!\ Милнвоје. Сrевановиl\ Андра. Таназевиl\ Брашо. 
Тителбах Сrојан. Триmсовиh Веселин. Турудиl\ Миленко. 
Шнајдер Матија. Штајнлехнер Емерих. Хронолоm1:и спи· 
СЗЈt објеката. Списак објеката сврстаних по улицама. Ре
продукције. 

5 ГрадиШељи Беоiрада 1815-1914. <Лиховна и тex
Hll'!Ka опрема: др Дивна Ђуриll-Замоло, дипл. ИНЈК. арх.> 
- Београд, Музеј града Београда, 1981; стр. 158 са фат. 
+ [1] + [88] са фот. nрт. и nл; 4°. [Музеј града Београда]. 
Моноrрафије. 7. 

Садржај: Предговор. Увод - Развој и оmите кара1:
теристихе београдске архитектуре од 1815. до 1914. rодн· 
не. Азриел Виктор Давид. Антоновић Милан. Бајаловиh 
Петар. Б1гарски Александар. Вељковић Сrојан. ВладИсав
љевић Данило. ~кови!\ Андрија. Диыитријевиh Сава. 
Ћорђевиll Драrутин. Живановић Душан. Живковиll Ха
uи-Никола. Ивачковић Светозар. Илхи11 Јован. Јаю::е 
Франц. Јовановић Константин. Јовановић Светозар. Јоси
мовиh Емилијан. Капетанови!\ Милан. Леко Димитрије. 
Начић Јелисавета. Неволе Јан. Неквасил Франтишек. Не
сторовић Ннхола. Новаковиh Јован. Поnовиh Петар. Ру
вндиl\ Милорад. Савчиl\ Милош. Смедеревац Јован. Cre· 
вановиl\ Андра. Таназевиll Бранко. Тителбах Стојан. Ту
рудиh Миленко. Шнајдер Матија. Шреnловиll Коста. 
Штајнлехнер Емерих. Остали градитељи. Summary. Сnи· 
скови значајних објеката изведених у Београду од 1815. 
до 1914. године. Илустрације. 

1984. 

6 Беоiрад са ciiiapux фоШоiрафија. [Друго измењено 
и допуњено и:щање]. <Аутори: Дивна Ђурић-Замоло, Не· 
бојша Боrуновиl\. Предговор: Александар Дероко.> -
<Београд, Туристичка штампа, 1984>; стр. 112 са фот; 4°. 
Монографије Typиcnme штампе. 1Наnоредни текст на 
енглеском језику\. 

Садржај: Панораме Београда. Београдска тврђава. Ре
ке, обале, мостови. Тргови. У лице. Знамените грађевине. 
Школе. Здања културе и науке. Споменици. Привреда. Ка
фане и хотели. Градски саобраћај. Комуналије. Забава и 
спорт. 

1988. 

7 ХоШели и 1<афане XIX века у Бetipa&-j. - 1БеоrрадЈ, 
Музеј града Београда, 1988; стр. 205 са IШ. + 131 + 52 са 
фот. и nл; 4°. Музеј града Београда. Монографије. 8. 

Садржај: Увод. Хсrrели. Балхан. Босна. Булевар. Ве· 
неција. Гранд хотел. Грчка краљица. Жировни венац. Им· 
перијал. Касина. Крагујевац. Лондон. Македонија. 1 lацио
нал. Оријент. Париз. Петроград. Русија. Славија. Солун. 
Србија. Српсха ~руна 1. Српсха ~руна П. Ср11ски храљ. 
Старо здање. Познате кафане и мањи хотели. Остале ка· 
фане. Преглед нзrралње и уређења београдских xcrreлa и 
кафана. У лога xcrreлa и кафана из XIX века у јавном 
животу Београда. Библиографија. Summary. 
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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ 

1965. 
8 Јелисавеiiiа НачиfL Прва жена-архитеnа у Београду. 

- ПОЛИП1ха, 13. 111 1965, стр. 1131 са фат. Жена и поро· 
диuа. 

9 Neki рюЬ/етi pюufaiYJ11ja urЬa11istickog l'tll\'Oja gradл и 
gradskim т111еј!та, s poselmim osvrtom 11а о~'Ој рюЬ/етgrаdл Вео· 
gradл. - MuzeJ1, 1965, 18, str. 7&-87. 

1966. 
10 Понуда једнаi июсењера. - Политика, 24. IV 1966, 

стр. 12. Из старог Београда. iO Андрији ВјковићуЈ. 
11 Pr"i 1uЬa11isticki р/а11 Beogradл. -Komuпa, 1966, ХШ, br. 

7, str. 36-37 sa fot i crt. 10 ману Емилијана Јосимовића]. 

1967. 
12 Беоiрад у очима йрвоi ур6ан11сШе. - Политика, 5. 

XI 1967, стр. 13. Из старог Београда. 10 шшну Емилијана 
Јосимовића1. 

13 Beogradski mostovi-11ekad i sad. - Komuпa, 1967, XIY, 
br. 7-8, str. 42-44 sa fot. 

14 Визија ЦЈиро1<их булевара. Шта је предвиђао први 
урбанистички ШЈан Београда пре сто година и ко је био 
његов аутор. - Борба, 12. YJI 1967, стр. 7 са фот. 

15 Na11c11i skup iz is1orije gradova 11 Srpskoj akademiji nauka. 
Beograd, 22-24. V 1967. - Komuпa, 1967, ХЈУ, br. 5, str. 36-37. 

16 Сачувани лик Беоiрада на фоiiюiрафијама А. Јова
нооића, И. Грамана и М. Јовановића. - Годмшњак града 
Београда, 1967, књ. ХЈУ, стр. 141-167 са фот. 1И посебно]. 

17 Slara jevrejska ce/vrt iJevrejska 11/ica 11 Beograd1L -Jevrcjski 
almanah, 1965-1967, Beograd, Savez jcvrcjskih op~tiпa Jugosla
vije,1967,str.41-76safot.ipl. 1И посебно. Рад награђен првом 
наградом из области науке на конкурсу Савеза јеврејских 
општина Југославије 1966. rод1. 

18 S1ogodiJ11jica izlaska Тuraka iz Beogradsk tvrrlave. - Ko
muna, 1%7, XIY, br. 3,str. 34-35 sa fot. 10 урбанизму Београда 
1804-18671. 

19 Творци йрвоi ур6анисШичхоi йлана Беоiрада. Пре 
сто година Београд је добио свој први урбанистички план. 
- НИН, 29. Х 1967, ХУП, бр. 877, стр. &-9 са фот. iO Ьrи· 
лијану Јосимовићу. Наслов треба дз гласи: Твораu првог 
урбанистичког Шiана Београда]. 

ю То 1шновско младунЧI! већ се йокрећi!. Поводом 
юложбе "Београд у XIX веку." Када је започела модерн· 
изацијз урбаног језгра Београда. - Политика, 13. УШ 1967, 
стр. 17. 11Iаслов је дала редакција листа. То је цитат из 
описа Београда 1870. год. Јана Неруде]. 

1968. 
21 Дом. Михаила Пеiiiровића. - 1У књизи:] Михаило 

Петровић. Човек, филоЗОф, математичар, Београд, Завод 
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за издавање уuбениха Социјалистичке Републике Србије, 
1968, стр. 45--ffl са фот, м. и фзхс. Математичка библио
тека. 38. 1И посебно. Чланах јс део саопштења "Куће у 
Београду у којима је живео и радио Михаило Петровић" 
на симпозијуму о животу и раду Михаила Петровића, 9-11. 
У1968Ј. 

22 Једна йiийична зiрада беоiрадске чару_1ще са краја 
XIX века. - Годишњак града Београда, 1968, књ. XV, стр. 
273-286 са фат, црт. и ш1. 1И посебно. О кући Јулке Га
рашанин у Кнез-Михаиловој ул. бр. 27\. 

23 Први июсењери - Словаци 11 Чеси. - Политика, 22. 
IX 1968, стр. 13. Из старог Београда. ~Предмет чланка су 
Франц Јанке, Јан Неволе и Франтишек Неквзсил]. 

24 Rez11/1a1i konk11rsa za 11rba11is1icko reJe11je cet11ra/11oggrad
skogpoteza Beogradл: Ка/етеgdл11 - Trg Dimitnja Тucovica. - Ko
muпa, 1968, ХУ, br. 4, str. 43. 

25 StogodiJnjica prve Te/111icarske dndi11e 11 SrЬiji. - Tehпika, 
1968.XXllJ, бр. 6, стр. 113-118 са фат. 

1fi Сйiоiодицрыща роћења архийiекйiе Николе Ј/есШо
рови!ш. - Браничево, 1968, ХЈУ, св. 5-6, стр. 35-38. 

27 Улtща Мике Аласа. - Политика, 12. У 1968, стр. 
13. Из старог Београда. 

28 Ул1ща Риiе од Фере. - Политика, 14. IY 1968, стр. 
ЈЗ. Из старог Београда. 

29 Xoiiieл .Босна". - Политика, 14. I 1968, стр. 13 са 
фот. Из старог Београда. 

1969. 
30 Виноiрад Михаила Пeiiipoвutш. - 1У књизи:! Ми

хаило Петровић 186&-1943, Београд, Републички одбор за 
прославу стогодишњице роћења Михаила Петровића, 
1969, cip. 371-376 са фот. и пл. 1И посебно. Чланак је део 
саопштења "Куће у Београду у којима је живео и радИо 
Михаило Петровић" на симпозијуму о животу и раду Ми
хаила Петровића, 9-11. У 19681. 

31 Prilog рю11са1·а11ј11 Ьeogradskili diamija. - Prilozi za ori
jeпtalnu filologiju, 1964-1965, sv. XIV-XY, Sarajevo, 1969, str. 
123-240 sa crt, fot, i pl. 1И посебно). 

32 Sa starih [otografija. -1 У фотомоногрзфији:Ј Вeograd, 
Beograd, Turist1Љ ~tampa, 1969, str. 27-37 sa fot. 

33 УлшЏЈ Мике Аласа у Беоiраду. - 1У књизи:) Ми
хаило Петровић 186&-1943, Београд, Републички одбор за 
прославу стогодишњице рођења Михаила Петровића, 
1969, стр. 363-369 са пл. 1И посебно. Саопштење нз сим· 
позијуму о животу и раду Михаила Петровића, 9-11. У 
1968]. 

1970. 
34 Јавни ofJjeкiiiи Шурске apxиiueкiirype у Беоiраду. -

Ослобођење градова у Србији од Турака 1862-1867. год. 
Зборнюс радова приказаних на научном скупу Српске ака· 
демије наука и уметности, одржаном од 22. до 24. маја 
1967. год. у Београду поводом прославе 100-rодншњице 



ослобођења градова, fiеоград. Српска академија наука и 
уметности, Одељење друштвених наука, 1970, стр. 581-604 
+ 1161 са црт. и фот. 1И посебно). 

15 Коо ptica Fe11iks. Вeograd pre 30 godiпa i danas. - Воsпа 
iHercegovina. Iscljenicki kalcndar.1971,Sarajevo,( 19701, str.44-
49 sa foL 

36 Najstarije sac1Na11e zgrade Beograda. - Komuna, 1970, 
ХУП, br. 7~. str. 62-64 sa fot. 

37 Палайiа ayciiipиjcкoi команданйiа Беоiрада 113 XVIII 
века, називана ,Двор йринца Евiенија" и ,Диринчлнац. -
Годишњак ~рада fiеограда, 1970, књ. XVII, стр. 69-80 са 
фот, црт. и м. 1И посебно). 

38 СШара зiрада Народне БиDлиоШеке на Ко
санчићевом венцу у Беоiраду. - Библиотекар, 1970, )ОШ, 
бр. 1, стр. 18-25 са фот и м. 

1971. 
39 Arlritekla A11dra Stl!l•a1101•ic. - Arhitektura-urbanizam, 

1971, XII, br. 67, str. 51-52 sa fot. 
40 levrejsld атат и Beograd1L - Jevrcjski almanah, 1968-

1970, Beograd, Savez jevrcjskih op~tinaJugoslavijc, 1971, str. 187-
197 sa foL i pl. 

41 Prilog pro11la1'011ju dokшnt11tacije wЬa11istiCkog га11'0ја 
BeйfUda. - UrЬaпizam Вeograda, 1971, 111, br. 11, str. 13-17 sa 
fot.1 pl. 

42 Сйiара црква у Савамали у Беоiраду. - Гласних. 
Службени лист Срнске православне цркве, 1971, Lll, бр. 
6, стр. 138-139 са црт. 

1972. 
43 Dve velike Ьа1tе starog Вео~dа. - UrЬanizam Beograda, 

1972, IV, br. 17, str. 24-27 sa fot 1 pl. iO башти кнеза Алек
сандра Карађорђевића у Кнез-Михаиловој улици и о двор
ској башти на месту данашњег Пионирског парка) . 

44 Зiрада Државноi савейiа у Улици Народноi фронйiа 
у Беоiраду. - Зборник Историјског музеја Србије, 1972, 8-9, 
стр. 33-42 са nл. + (4) са фот. 1И посебно}. 

1973. 
45 Амбщенйiи ciiiйJюi Беоiрада. (Подсећања поводом 

једне изложбе). - Политика, 10. XI 1973, стр. 16. (О ам
бијенталним целинама Београда, поводом и11южбе фото
графија Јеремије СrанојевићаЈ. 

1975. 
46 Први у~шйiм.ски дом у Србији. - Годишњак града 

Београда, 1975, књ. XXll, стр. 187-197 са фот. и 1ш. 1И 
посебно). 

47 Професор apxиiiieкiiia Боiдан Jleciiiopoвuћ. - Го
дИШњак града Београда, 1975, књ. XXII, стр. 365-370 са 
фот. 1И посебно~. 

Cf:IWЬE НА ЛИЧНОСТ И дЕЛО ДИВНЕ ЋУРИЋ·ЗАМОЛО 

1976. 
411 ПpUAoi биоiрафији Ем11л11јана Јос11моеићо. - Го

дишњак града Београда, 1976, књ. XXllI, стр. 143-161 са 
фот. и црт. 1И посебно]. 

1977. 
49 Снимци ciiiapи једно ciiioлeћe. - Ревија Београд, 

1977, Ш. бр. 3, стр. 58-59 са фот. rO фотографијама Бео
града И. В ГроманаЈ. 

1978. 
50 О rekoшtmkcijama Beggrado. - Komunikacije '78. 3. Re

konstrukcija grada. Koпrinuiteнradicija, savremenost, bu
ducnost. 25, 26p1.maj 1978. god. Bcograd. Saopstenja, izlaganja 
uёcsnika Kpmunikacija '78, Вeograd, Beograd-projekt-centarza 
planiranje urbanog razvoja, 119781, str. 1-7 osme pag. 

1979. 
51 Лрхийiекйiа др Оливер Минић. - Годишњак града 

Београда, 1979, књ. XXVJ, стр. 353-361 са фот. 1И посеб
но~. 

52 О reko11stmkcijama Beogrado. - UrЬanizam Вeograda, 1979, 
Xl,br.52,str.38-40safotipL 1Исrи текст као у јединици 50Ј. 

1980. 
53 Део сйiоаралацпUва архшuекШе СШојана Тийiелбаха 

у Беоiраду. - Зборник за ликовне уметности, 1980, 16, стр. 
315-340 са фот, црт. и пл. ~И посебно). 

54 НајЗ1Шчлјнија раскрсница iрада. Београдска Слави
ја. Последња прилика да се до краја не загуши веh за
гушени стари део града. - Политика, 29. 111 1980, стр. 11 
са пл. Култура-уметност-наука. 

1984. 

55 Џпмије у ужој Србији из X!V-XIX век.а. - Градска 
култура на Балкану (XV-XIX век). 1. Зборник радова, Бео
град, Српска академија наука и уметности, 1984, стр. 331-
358 + 181 са фот. Српска академија наука и уметности. 
Балканолошки институт. Посебна издања. 20. !И посебнОЈ. 

1985. 
56 Зiраде за Народну 6ибл1юйiеку у Беоiраду 1832-1982. 

- Сноменица 1832- 1982, Београд, Народна библиотека 
Србије, 1985, стр. 39-58. 
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1986. 
57 Мала и В!лШUЈ кућа Јована РисШића. - ГоДIО11њак 

rрада Беоrрада, 1986, IСЊ. ХХХIП, стр. 53-62 са фот. И Wl. 
1И посебно). 

1988. 
58 Најранији йравни йройи.си из обласШи apxuiiieкiiiype 

и урбанизма у Ср6ији XIX вel<il (1835-1865). - Градска кул
тура на Балкану (XV-XIX век). 2. Зборник радова, Бео
град, Српска академија наука и умеnюсти, 1988, стр. 151-
176. Српска академија наука и уметности. Балканолошки 
ннстmуr. Посебна издања. 36. 1И посебно~. 

1989. 
59 ПpUJlli йознлвању жШЈоШа и рода apxиiiieк.iiie Je

лucaвeiiie Начиh - Годишњак града Беоrрада, 1989, књ. 
XXXVI, crp. 149-162 са фат. и rui. 

1990. 

ю Милан Ћ. Милићевић као йисац о Беоiраду. - Го
дишњак града Београда, 1990, књ. XXXVIJ, стр. 129-139. 

1991. 
61 Ciiiapи конак у Беоiраду. - Годишњак града Бео

rрада, 1991, књ. XXXVIII, стр. 113-126 са фат, црт. им. 
1И посебно). 

1992. 

62 levrtji-gradilelji Вeogradodo 1941.godine.-Jevrejski isto
rijski mщej,ZЬornik, 6, Вeograd, 1992,str.216-244 +141 са фат 
и црт. 1И посебно). 

1994. 

63 Градиiiiељи у Ср6ији у Х!Х веку. - Путеви српског 
инжењерства током XlX века. Caoпurreњa на Саветова
њу поводом 125 година од оснивања Техничарске 

дружине у Београду, Београд, Српска академија наука 
и уметности, Музеј науке и технихе, 1994, стр. 18-27. 
Српса:а академија наука и уметности. Научни скупови. 
Књига LXXIII. Одељење техничких науха. Књига 1. (И 
посебноЈ. 

64 Др Днвна Ђуриh-Замоло, дим. инж. арх, мр Све
тлана В Ileдиh, Сiiiамбени делови Беоiрада и њихови на
зШЈи да 1941. ioдwre. - Годишња.: града Београда, 
1993/1994, књ. XUXLI, crp. 65-106. 1И посебно]. 

1Поглавља:1 [Увод.] Баново брдо. Бара Венепија. 
Букурешт-мала. Булбулдер. &рош-капија. Вилине во
де. Врачар - Западни и Источни. ДорЬол. Душановац. 
Зерек. Јапија. Јатаган-мала. Јеврејска мала. Пишто;ъ
мала. Прокоп. Савамала. Савинац (раније Енглезовац) 
1при део поглавља~. С1адарлиЈа. Теразије. Чубура. Зu
ључак. 

КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ, ТЕКСГОВИ У КАТАЛОЗИМА, ЧЛАНЦИ О ИЗЛОЖБАМА 

1964. 

6S blolha •Beograd-d~YJdшti nxk11dan sloЬode«. - Komuпa 
, 1964, XI, br. 12, str. 30-31 sa fot. 

1965. 
66 Излажба •Беоiрад - даадесеiiiи роћеlЮан сло6оде«. 

- Годиш~ града Београда, 1964-1965, књ. XI-XII, стр. 
507-522 са фот. 1И посебно~. 

67 bloiha ·~ - Dvadtse1i nxkndonsloЬode«. -Мщеј~ 
1965, 18, str. 151-159 sa [ot. 

1966. 
68 Beograd sa starih fotograjija 1Каталог1. IzloiЬa. Oktobar 

- novembar 1966. - Вeograd, Мщеј grada Beograda, 1966; str. 
1631 safot;16,4>< 22,4 cm.MuzejgradaВeograda.КataloziizloiЬi. 
NоЗ. 
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1967. 
69 Беоiрад у XIX веку. [Каталог изложбе. Сrари двор. 

јули - септембар 1967. Аутори изложбе и а:ата..1ога:1 Hillla 
Андриh, Радмила АнтиЬ, Раја:о Беселиновиh, Дивна 
Ћуриh-Замоло. - Београд, Музеј града Београда; 1967. Му
зеј града Београда. Каталог изложби. Књнга 5. 

1Текстови:1 Изглед града почеп:ом ХЈХ век:а, стр. 32-
34. Изградн.а Београда и његов урбанистички развој, стр. 
73-82. Изградња Београда. Први урбанистиuи план. стр. 
141-149 са фот. и пл. Урбанистиuи развој, стр. 1~9-15i 
са фат. и црт. 

1968. 
10 Beograd и XIX veku. 1Кatalog izloiЬe. Po\ijesoi muzej 

Нrvatske1,Zagreb,[2З.IIl-l2. V1J%8.1Autoriizlofucikatalogз;J 
Nada Andric, Radmila Antic, Rajko Veselino\ic, Di\11a 
Duric-Zamolo. - [ Вeograd1, Muzej grada Beograda; 1968. М uzej 



grada Вeograda. Кatalog izloiЬi. Кnjiga 7. Drugo izmenjeno i do
punjeno izdanje. 

rТekstovi :1 lzgled grada poeetkom XIX veka, str. 31-33. lz
gradnja Вeogradai njegovurЬanisti~k.i razvoj,str. 71-81. lzgradnja 
Вeograda. Prvi urbanisti~ki plan, str. 141. Urbanisti~ki razvoj, str. 
141-157. КаtаlоЉ popis, str. 227-231. 

1972. 
71 Седам хиљада iодwш Беоiрада. ~Каталог покретне 

И3ЛОЖбеЈ. - Београд, Музеј града Београда; 1972. Музеј 
града Београда. Каталог И3Ложбн. 12. 

1Те1tст :1 Куmурни развој Београда то1tом Х1Х ве.:а. 
~Урбанистички развој], стр. 50-53. 

1973. 
72 Из ризюща М~ја iрада Беоiрада. - Полкоо:а, 9. 

ХП 1973, специјални додаш, стр. 12 са репр. !дивна 
Ћурнћ-Замоло је написала дуже легенде уз реородущнје. 
Додатц је објављен поводом истоимене изложбе отворе
не 27. XI у Старом двору\ 

73 lzloЊa »Slari Beogradc. - UrЬanizam Beograda, 1973, V, 
br. 24, str. 25 sa fot. 

74 70 iодwш Музеја iрада Беоiрада. ~Каталог И3ЛОЖ6е 
"Из рюннца Музеја града Београда", Стари двор, новем
бар 1973. - фебруар 1974.1, Београд, <Музеј града Београ
да>; 1973. [Наслов на ЈСориuама:] Музеј града Београда 
1903-1973. 

rТе.:ст :1 Одељење урбанистичхоr развоја Београда, 
стр. 161-163. Каталог, стр. 165-167. Илустрације, стр. 141. 

1S СШари Беоiрад. Изложба фотографија Јеремије 
Станојевића. 1Каталог1. Манакова ЈСУћа 125. I){-З.XII 19731. 
<Ко~щеnција и поставка нзложбе [и текст каталога] Дивна 
Ђурић-Замоло>. - [Београд], Музеј града Београда, (1973); 
стр. 12 са фот; 8°. 

СЕЋАIЬЕ НА ЛИЧНОСТ И ДЕЛО ДИВНЕ ЋУРИЋ·ЗАМОЛО 

711 Stari Вecgrad. Izlofua fotografija Jeremije StanojeviCa. -
UrЬзnUam Вeograda, 1973, V, br. 23, str. 24 sa fot 

1975. 

77 Седам хиљада iодwш Беоiрада. КратаЈС преглед 
историје. ~Каталог поrретне изложбе]. - Београд, Музеј 
града Београда; 1975. Музеј града Београда. Каталог 
изложби. Ј 5. 

[Текстови :\ Куmурни развој Београда током XIX ве
ка. Урбанисткчхи развој, стр. 70-73. са фот и щл. rТе.:ст 
с.:оро паrпуно исти .:ао у једиющи 71\. Куmурни развој 
Београда између два светска рата. Урбанистич.:и развој, 
стр. 116-118 са фот. 

1976. 

78 ApxuШeкiiiypa Беоiрада { XIX веку. (Каталог 
изложбе). МанаЈ1:ова JCYha 126. - 6. Ш 19761. <Аутор 
изложбе и хаталога: Др Дивна Ђуриh-Замоло, диШI. инж. 
арх>. - Београд, Музеј града Београда, 1976; стр. 12 са 
фот; 8". 

79 ArhiJekJura Beograda и XIX ~ш 1Кatalog izloZЬe1. Ga
lerija Vidilcovac od 26. УП do 16. VШ 1976. <Autor izlozЬe [i ka
taloga] Divna Duric-Zamolo, dipl. ing. arh.> - Вeograd, Muzej 
grada Вeograda, 1976; str. [4]; 8". 

1989. 

1Ю Jevreji и Beogradц. -<Вeograd, Jevrejska op~lina Вeo
grad,1989>. [Прослехт објављен ловодом изложбе .)евреји 
на тлу Југославије"]. 

[Teksl:] Jevreji i Beogradu, str. [2-5) sa fot 

ПРИКАЗИ И ОЦЕНЕ 

1955. 

si Dese1 godina rada easopiso • Telmikac. - Razvoj tehnike i 
privrede u Jugoslaviji 1945-1955, Beograd, 1955, Tehnika, juЬi
lami broj, str. XXIll-XXX. 

1960. 

82 Тhе archiJect1ual design. Br.12, decemhar 1960. -Arhitek
tura-urbaniz.am, 1960, ~ br. 6, str. 46. 

83 1he archi1ec1ural review. Broj 759, тој 1960. -Arhitcktu
ra-urЬaniz.am, 1960, 1, br. 4, str. 44. 

84 Thearchitecturalreview. Broj760,junil960. -Arhitektura 
- urЬanizam, 1960, l, br. 4, str. 44. 

85 Archi1ec1uralrecord. Вг. 6, 1959. -Arhitektura-urЬanizam, 
1960, 1, br. 4, str. 44. 

86 ArchiJecJиral fonun. OkJoЬar 1960. Dшmhar 1960. -Ar
hitektura - urbanizam, 1960, ~ br. 6, str. 46. 

1961. 

87 Arclli1ecturaldesign. Br. l,januar 1961.-Arhitektura-ur
baniz.am, 1961, 11, br. 7, str. 44. 

88 ArchiJecturalrecord. Br. l,januar 1961. -Arhitektura-ur
banizam, 1961, 11, br. 7, str. 45 

89 ArchiJecJural fonun. No~'i!mhar 1960. FеЬпшr 1961. -Ar
hitektura - urЬanizam, 1961, ll, br. 7, str. 44-45. 
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1977. 

90 Ciiiapa балкансм насеља. Сtудија Бранислава Ко
јића о балхансхом граду у оквиру свстс~~:.с типОЈюгијс ур
баних струлура. - ПОЈ1ИЈЩа, 14. УП 1977, стр. 11. У СВС1)' 
mиrc. (Приказ 1.њиrс: Стари балхански градови, вароши 
и варош1ruс, Београд, ИнстрИ'I)'Т за архитекl)'ру и урба
низам СР Србије, 1976]. 

1979. 

91 lstorija шЬапizта IW~ veka. - UrЬanizam Вeograda, 
1979, XI, br.51,str.65.[Prikazknj1ge: Branko Maksirnovic, Jstrorija 
urЬanizma. Кnjiga druga. Novi vek, Вeograd, Izdava~ko-informa
tivni centar studenata Вeograda, 1976) 

1981. 

92 Prikлz knjige arhilekJtdr Branka Maksinwvifa • ldejni razvoj 
srpskcg urЬanizmo«. - UrЬ:inizam Beograda, 1981, ХШ, br. 62, str. 
33-35 sa pL [Прихаз ~~:.њиге објављене 1978. год. у издању 
Cpncii:.c академије науха и уметности, Одељење друштве
них наука, Спомених, CXXI, нова серија, 23] 

1985. 

93 Андреј Андрејевић, ИС/lllМска монуменiiiО11НО умеШ· 
носШ ХЈ1 векЈЈ у lyiOCll08иju - куiiолне џамије, Бtti[JOO, Ин
ciiiuШyiii за uciiiopujy yмtiiiнociiiи Ф.tлозофскm факулiiiеШа 
и БIJ/l/CQНO,'IЩllCU uнciiiuiiiyiii САНУ, 1984, ciiip 126 + 63 
Чptliexa +65 ц/)/ll){)елш рейvЩ'К.Цuја.. - Гласнш Друшrва 
хоюtрватора Србије, 1985, V!Ii, бр. 9, стр. 127-128. 

ЕНЦИКЛОПЕдИЈСКИ ЧЛАНЦИ 

1980. 

94 Вeograd. Likovne ume11iosJi. Arbltektura, istorijsld ravilak. 
-Ekciklopedija Jugoslovije. Drugo il.danje.1. A-Biz, Zagreb, Ju
goslavenski leksikografsk.i zavod, 1980, str. 587-588 sa fot. 

1983. 

95 Беоiрад. Ликовне yмeiiiнociiiu. Apxиiiieкiiiypa,uciiio
pujcк.ц развиiiiак.. - Енuиклоnеnија Југославије. Друго из
дање. Издање на 1\ирилиuи. 1 А-Бју, Загреб, Југославен
ски лехсихографски завод, 1983, стр. 590-592 са фот. 

911 Бtлiрад. Ликовни умеШносiiiи. Apxuiiieкiiiypa, uciiio
puclШ развиiiiок.. - Енциклопедија нз Југославија. Второ 
издание. Издание на македонс~~:.и јазик. \. А-Био, Загреб, 
Југославенски лексикоrрафс1tи завод. 1983, стр. 605-606 са 
фот. 

'1 Вeograd. Likovna шneinost.ArhitekJura, Z8odovinski razvoj. 
- Enciklopedija Jugoslavije. Druga izdaja. IzdaJa па slovcnskem 
jeziku. 1.A-Biz, Zagreb,Jugoslave~ki leksikografski zavod, 1983, 
str. 604-605 sa fot 

1984. 

98 DorrkviC, Dragutin. - likovna enciklopedija Jugoslavijc. 
1. А-Ј, Zagreb, Jugoslavensk.i leksikografslci zavod »Мiroslav 
Кrle7.a«, 1984, slr. 380 sa fot. 

99 lvaCkoviC, Sveiozar. - Likovna enciklopedija Jugoslavije. 
1. А-Ј, Zagreb, Jugoslavenski leksikografsk.i zavod »Miros\av 
Кrlel.a•, 19&4, str. 633. 

100 /liC, Rulica. - Likovna enciklopedija Jugoslavije. 1. А-Ј, 
Zagreb, Jug~Javenski leksikografski zavod »Мiroslav КrleZa«, 
1984, str. 628. 
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101 Ja11ke, Franc. - Likovna enciklopedija Ju~oslavije. 1. А-Ј, 
Zagreb, Jugoslavensk.i leksikografsk.i zavod »Мiroslav Кrle7.a«, 
1984, str. 677. 

102 JeftanoviC, lvanko. - Likovna enciklopedija Jugoslavije. 
1. А-Ј, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod »Мiroslav 
Кrlelз•, 1984, str. 685. 

im Joi>a11oviC, Кonstantin. - Ukovna enciklopedija Jugosla
vije. 1. А-Ј, Zagreb,Jugoslavenski leksikografsk.i zavod »Мiroslav 
Кrle2a{(, 1984, sir. 702 sa fot 

104 Josimovii, Emilijan. - Likovna enciklopedija Jugoslavije. 
1. А:Ј, ZagreЬ, Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslзv 
Кrleza«, 1984, str. 698. 

ios J listorkizлm (historijsld s1iloii). SrЬija. - Likovna enciklo
pedija Jugoslavije.1.A-J, Zagreb, Ј ugoslavensk.i leksikografski za
bod 11Miroslav Кrle2a«, 1984, str. 531-532 sa fot 

1987. 

106 Кopetш1oviC, Milan. - Likovna eпciklopedija Ј ugoslavije. 
2 K-Ren, Zagreb,Jugoslavenski leksikografsk.i zavod 11Miroslav 
Кrlel.a«, 1987, str. 12 sa fot 

107 КогаС, Vojislav. - Likovna enciklopedija Jugoslavije. 2 
K-Ren, Zagreb, Jugoslavcnski leksikografski zavod •Miroslav 
Кrlel.a«, 1987, str. 91 

~м Коrtщ Jozef - Likovna enciklopedija Jugoslavije. 2. K
Rcn, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav 
Кrlel.a«, 1987, str.95. 

109 Коrипоv1с, Мотiг. - Likovna enciklopedija Jugoslavije. 
2. K-Ren, Zagreb, Jugoslavensk.i leksikografski zavod »Мiroslav 
Кrlel.a•, 1987, slr. 95. 

110 КrsliC, Mil~a.. - Ukovna enciklopedija Jugoslavije. 2 K
Rcn, Zagreb, Jugoslavenski leksikograf:.ki zavod "мiro~lav 
Кrleia«, 1987, str. 141. 



111 Leko, Dimi1rije. - likovna enciklopedija Jugoslavije. 2 
K-Ren, Zagreb, Jugoslavcoski \eksikografski zavod )tМiroslav 
Кrlelз«, 1987, str. 182 

112 Naёif., Jelisavela. - likovna enciklopedija Ј ugoslavije. 2 
K-Ren, Zagreb, Jugoslavcnsk.i leksikografski zavod )tМiroslav 
Кrlelз •, 1987, str. 410. 

113 Nenadovic, SloЬodan. - likovna enciklopcdija Jugosla
vije. 2. K-Ren, Zagreb, Ј ugoslavcnski leksikografsk.i zavod "Мј. 
roslav Кrlcia«, 1987, str. 451. 

114 Nestorovic, Bogdan. - likovna encikJopcdija Ј ugoslavije. 
2 K-Ren, Zagrcb, Jugoslavcnski \eksikografski zavod »Miroslav 
Кrleia«, 1987, str. 456. 

115 Rлspopovic, J~·anka. - Likovna enciklopedija Jugoslavije. 
2 K-Ren, Zagreb Jugoslavenski \eksikografski zзvod »Мiroslav 
Кrlel.a«, 1987, str. 694-695. 

СЕЋАЊЕ НА личносr и дЕЛО ДИОНЕ ЂУРИЋ-ЗАМОЛО 

1988. 

116 Jvacko~oiC, Svelozor. - EncikJopedija Jugoslavije. Drugo 
izdanje. 5. Hrv-Janj, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod 
»Мiros\av Кr\е7.а«, 1988, str. 6.58. 

1990. 

117 Jo~"anovic, Кons1a111il~ -Enciklopedij' аЈ ugoslavije. Drugo 
izdanje. 6. Јар-Каt, Zagreb, Jugoslavcnski eksikografski zavod 
»Мiroslav Кrlei.a«, 1990, str.110-111 sa fot. 

118 КлpelanoviC Mdan. - EncikJopediJa Jugoslavije. Drugo 
izdanje. 6. Јар-Каt, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod 
»Мiroslav Кrleia«, 19СЈО, str. 670. 
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119 Vittorio dc Biasi, PerspekJive upotrehe elekJromJdeame 

energije и nedovoijno razvijenim zemljama. - Tehnika, 1959, XIV, 
br. 11, str. 252a-252h. [Превод реферата прочитаног на XI 
посебном заседању Светске конференције за енергију, 
Београд, јуни 1957). 

1968. 

1211 Zori Simenon, Stariji Ferfo. Marija iz luke.< Naslov on
ginala: Georges Simenon. L'aine dcs Fcrchaux. La Marie du port. 
Prevele: Jelcna Jelic (Stariji Feclo ). Divna Duric-Zamolo (Marija 
iz luke )>. - Вeograd, lzdavacko preduzece Rad, <1968>. [Превод 
са францусхог.) 

Marija iz luke, str. 277-383. 

НАПОМЕНА 

Подаци за поглавље "Породи11не прилике и животни 
пут" узети су из следећих извора и литераl)'ре: 

Државни календар КраљевШll! Србије, за год. 1890-
1914. 

Др:жавЮЈ КllМндар Краљевине Срба, Xpвaiila и Сло
венаца. за год. 1921/22. и 1924. 

Др:жШЈна uрва женска ptllJIНil iUМJl(lJuja у Беоiраау, 
извепrrаји за шк. год. 1932.(.33 - 1939/40. 

Zivorad Р. Jovanovi~ drZivan Radojkovic,DuricЛlekramlar 
D. - Leksikon pisaca Jugoslavije. 11, NOVJ Sad, 1979, str. 67-68. 

DjuriC-Zвmolo, Divna. - Dictionary of international Ьiogra
phy.AЬiographical rccordof contemporaryachievemcnL Vo\ume 
twelve. 1976. Part 1, Cambridge, England, 1976, Р. 251. 

Djuric-Zвmolo, Diwш. - lntemationaJ who'swho in Art and 
Antiques. Second edition, Cambridge, England, 1976, Р. 96. 

Dj11ric·Zвmolo, Div11a. -The \Vorld Who's who of Women. 
Fourlh edition, Cambridge, England, 1978, Р. 304-305. 

Divna Dj11ric-Zвmolo. - The intcmational Register of Pro
Шes. Edition IVN, Cambridge, England, 1981, Р. 407. 

Bratislav Stojanovic. DuriC-Zвmolo, Divna. - likovna enci
klopcdija Jugoslavije, L Zagrcb, 1984, str. 384. 

Сестрама Дивне Ђурић-Замоло, Љиљани Ђорић и 
Гордани Пантелиh, благодарна сам на усмено са
општеним допунама биографсхих података из наведе
не литераl)'ре. За писање одељака о стручној делат
ности и за састављање библиографије користила сам 
материјал из заоставштине Дивне Ђурић-Замоло. Зао
ставштину сам прегледала заједно са Љиљаном Ђорић, 
којој најтоплије з<Uваљујем на уложеном труду и све
срдној помоћи. 
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МР СВЕТЛАНА В. 1 IЕДИЋ 

IN MEMORY OF ТНЕ PERSONALIТY AND WORК OF DIVNA DJURIC-ZAМOLO 

Svetlana Nedic 

Divna Djuric-Zamolo (Pljevlja, 1922, July 19 - Belgrade, 
1995, March 11) was опе of the prominent historiographers of 
Belgrade architecture and urbanisam. 

She finished school in Belgrade in the First High School 
for girls in 1940 and made her degree from the Architectural 
Faculty in 1949. After her graduation she found employment in 
the Central ChamЬer of the Trade Unions of Yugoslavija - Ci
vil Engineering Section. From 1951 till 1958 she was techлical 
editor of the periodical »Tehnika«. From 1958 thill 1960 shc 
had а јоЬ in the Yugoslav Centar for Techлical and Scientific 
Documentation. At the end of 1960 she Ьесаmе а curator in the 
City Museum of Belgrade, where she was the chief of the De
partment for Urbanism. Here she put in order its collections 
and made efforts to enlarge and complete them. She was the 
author of the exhiЬitions dedicated to Belgrade architecture 
and urbanism of the nineteenth century. She retired in 1984. 

The most important spherc of action of Divna Djuric-Za
molo was her scientific researching work in wich she was enga
ged aЬout 30 years. The subject of her studics were Belgrade 
architecture and urbanism from the sixteenth up to the twen
tieth century in that her major works refers to the nineteenth 

century. She puЫished studics on particular buildings, on archi
tccts and urbanistic developmeпt of the streets or districts о{ 
the town. Aside articles which appearcd in professional peri
odicals, she also puЫished the followig Ьooks: 

Beograd sa stari/1 fotografija (Beograd оп Old Photos) -
two editions, 1968 and 1984. 

Beograd 1930 110 fotograjijama leremije Sta11ojevica (Bel
grade оп the Photos Taken Ьу Jerernija Stanojevic), 1975. 

Beograd kao orije111a/11a varo! pod Тurcima 1521-1867 (Bel· 
grade as an Oriental Town uпder the Turks 1521-1867), 1977 
for which she received the doctorate from University of Sara
jevo. 

Beograd 1898-1914, from the records of the Civil Enginee
ri ng Board, 1980. 

Graditelji Beograda 1815-1914 (Architects of Belgrade 
1815-1914), 1981. 

Hoteli i kafa11e XlX veka и Beogradu (Hotels and Coffee
Houses of Belgrade in the Nineteenth Century), 1988. 

Ап integral part of this paper is thebiЬliography of thescien· 
tific-researching works ofD1vna Djuric-Zamolo. 
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