
ЛЕГАТИ НА УНИБЛ 

 

Ректор Универзитета у Бањој Луци 12. новембра 2019. године, отворио је легате 
покојног академика проф. др Војислава Кораћа, историчара архитектуре и професора 
Универзитета у Београду и проф. др Миљка Шиндића, професора у пензији који је био 
ангажован на предмету Историја српске драме и позоришта и био први декан 
Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци. 
Отварањем ова два легата Академија умјетности и Универзитет у цјелини биће богатији 
не само за књижни фонд који су прикупили академик Кораћ и професор Шиндић, већ за 
њихово знање и искуство које је систематизовано у ова два легата, једно из историје 
умјетности, а друго из историје и теорије књижевности. 
 
Легат академика Војислава Кораћа 

Легат академика Кораћа садржи преко 1200 вриједних монографских публикација на 
руском, грчком, бугарском, енглеском, њемачком, италијанском и француском језику, 
те мањи број наслова на јерменском, грузијском, киргиском и шпанском језику. Ту је и 
преко три стотине серијских публикација, од којих је велики број зборника са 
међународних научних скупова, те велик број слајдова и фотографија. 
Академик Кораћ је радио у Археолошком институту Српске академије наука, одакле је 
прешаона Филозофски факултет, на Одјељење за историју уметности. Прошао је сва 
звања од доцента до редовног професора на предмету Историја архитектуре. За 
дописног члана Српске академије наука и уметности изабран је 1981. године, а за 
редовног 1989. године. Био је стални члан и сарадник Матице српске, Друштва 
конзерватора Србије и Хришћанског археолошког друштва у Атини, уредник 
Хиландарског зборника и члан бројнихдругих одбора. Преминуо је у Београду 29. 
октобра 2010. године. 

Легат професора Миљка Шиндића 

Када је ријеч о легату проф. Миљка Шиндића овај легат садржи преко 400 публикација 
стручне литературе, преко 600 публикација завичајне збирке, преко 50 посебних 
издања кроз које можемо пратити развој Академије умјетности Универзитета у Бањој 
Луци. 
Професор Миљко Шиндић присутан је у нашој књижевности још од 1959. године као 
књижевни критичар и теоретичар, а своју академску каријеру на Универзитету је 
започео прво на Педагошкој академији, затим на Филозофском факултету предајући 
предмет Теорију књижевности. На Академији умјетности присутан је од њеног 
оснивања на предмету Историја српске драме и позоришта, а био је именован и за 
првог декана Академије умјетности. Уважени професор Шиндић и данас, у пензији, 
даје несебичну подршку студентима и колегама са Академије долазећи на њихове 
испитне представе, концерте, изложбе а својим савјетима им помаже у стваралачком 
раду. Легат професора Шиндића је само наставак те несебичне помоћи и бриге о 
младима. 
 
 
 


