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Научни рад Милутина Миланковића (Даљ код Осе ка 1879 - Бе о град 1958) 
могао би да се подели на четири велика дела. У првом, он се бави механиком, прво 
као инжењер, а онда као теоријски механичар. У другом развија астрономску 
теорију климе све до објављивања свог главног дела, Канонаосунчавања. У 
трећем, који почиње непосредно пре тога, али врхунац доживљава после тога, 
окреће се историји науке, напуштајући, силом историјских прилика, основна 
истраживања и посвећујући се излагању историјских претпоставки свог рада. 
У четвртом, бави се писањем универзитетских уџбеника, који сажимају његов 
укупан научни допринос. Наравно, ови периоди нису потпуно раздвојени, 
већ се преплићу и прожимају, али укупно гледано добро одсликавају развој 
Миланковићеве мисли. 
  Његов ж ив от би о  је по свећен т ра га њу за астрономским каноном 
осунчавања Земље. Откако с у  на Земљи нађени тра го ви вел иког зале ђивањ а, 
најузбудљ ивије пита ње  које се деценија ма постављ ало  било  ј е хоће ли се 
недогледн и лед  опет вратити.  Ка да је т име п оч ео да с е  бави ,  то пи тање ј ош није 
имал о  свој коначни  одг овор. Земљу су пре  око  двадесет  хи љада годин а зграби-
ли  ледени  прсти ко ју су прекривали велики дело северне полулопте.  А онда  је 
пре 14.000  година  л едени покривач  п очео д а се повлачи  да би п ре око 10.0 00  
година св ет п ос тао к аквим  га  данас зн амо. Каква  је чудна  сила  с тајала из а тог 
зб ивања, које  к ао  да ри тм ич но пулси ра кро з  ду гу истор иј у наше  пл ан ете?

Кратер Миланковић на Марсу
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  До данас је пр ошло ско ро дв а  века о тк ако је француски математичар 
Жозеф  Адемар схва тио  да су ге олошки  догађаји н а Зем љи  по везани  са не бе ском 
механиком . У међувремену је било  много  н евериц е у такво  реше ње, јер је  било  
тешко не само сложити се са моделом који је он предложио већ и с начелом д а 
догађаји ма на  Земљи у пра вљ ају небески  уз роци. Љ уд има је некак о лакш е  да  
верују како с е  у зро ци з емаљских дог ађаја нала зе на  сам ој Зем љи . Миланко-
ви ћева математика је наметнула астрономске узроке климатске динамике као 
превасходне, и он је на неки начин људе поново п ри морао да  не ми сле геоцент-
рично, већ х ел ио це н три чно и да схвате  д а у са м ој  сушт ини много лик их  збива ња  
л ежи  однос  планет е и Сунца . Мисао је древна,  али и  револуци онарн а, јер је  у 
њег овој  те ор ији нашла  н а изванр едан,  мат ематич ки  утврђен  израз.  
  Зато се на Мар су, на оба ли Оке а на ле де не хлад но ће, тик по ред пре де-
ла Ар ка ди ја, од ре ђен ко ор ди на та ма + 147°, +55°, на ла зи кра тер Миланковић. 
Тако је на зван јер је Ми лан ко ви ћ пр ви, још 1913. го ди не,  ра чу нао тем пе ра ту ре 
ко је вла да ју на тој пла не ти. Био је то пра ви на уч ни под виг ко ји му је нео спор но 
обез бе дио ме сто у исто ри ји на у ке. Али он је учи нио и много ви ше, због че га га 
ис тра жи ва чи свр ста вају ме ђу де се ти ну на уч ни ка свих вре ме на ко ји су нај зна-
чај ни је уна пре ди ли на у ке о Зе мљи. Ми лан ко вић је на чи нио пре о крет у раз у-
ме ва њу да ле ке про шло сти на ше пла не те и кли мат ских про ме на ко је се на њој 
не пре кид но де ша ва ју: мно ги на уч ни ци су го то во 150 го ди на лу та ли од јед не до 
дру ге не до у ми це раз ми шља ју ћи о узро ци ма про ме на кли ме на Зе мљи, сме њи-
ва њу ле де них и то плих до ба, да би тек Ми лан ко вић, спре жу ћи на прави начин 
не бе ску ме ха ни ку и на у ке о Зе мљи, по ну дио чврст на уч ни од го вор. По ста вио је 
Каноносунчавања, ве ли ку ко смич ку те о ри ју ко ја по ка зу је да је кли мат ски пулс 
Зе мље по сле ди ца ве ков них астро ном ских ци клу са ко ји ла га но и не у мит но ме-
ња ју осун ча ва ње на ше пла не те. Канон, да нас те мељ кли ма то ло ги је, ка зу је да 
је од нос Зе мље и Сун ца пре су дан за раз у ме ва ње про шло сти и бу дућ но сти на ше 
пла не те. На ша зве зда на ме ће жи вот не усло ве на Зе мљи ко ја га, за јед но са оста-
лим пла не та ма, пра ти не ми ру ју ћи ни за трен: она се вр ти, оби ла зи, при ми че и 
од ми че, љу ља... И док то чи ни, као ве ли ки ме тро ном от ку ца ва рит мо ве ко ји ма 
ме ри мо вре ме и исто ри ју.
 Сме њи ва ње да на и но ћи је ве ро ват но пр ва по сле ди ца кре та ња на ше 
пла не те ко ју успе ва мо да уочи мо. Оно следи из Зе мљи не ротације – за 24 са та 
пла не та направи пун круг око сво је осе, из ла жу ћи се то ком по ло ви не тог вре-
ме на Сун че вим зра ци ма. По том, при ме ћу је мо да по сто ји још је дан круг ко смич-
ких до га ђа ја – сме на го ди шњих до ба. Она на ста је као по сле ди ца револуције, 
кре та ња Зе мље око Сун ца ко је тра је го ди ну да на: за то вре ме Зе мља опи ше још 
је дан пун круг (тач ни је елип су). Ро та ци ју и ре во лу ци ју (од но сно њи хо ве по сле-
ди це: сме ну да на и но ћи и сме ну го ди шњих до ба) сва ко мо же да ви ди, али то ни 
из да ле ка ни су све мê не по ве за не са кре та њем Зе мље ко је па жљи ви по сма трач 
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мо же да уочи. Има и дру гих крeтања на ше пла не те ко ја иза зи ва ју пе ри о дич не 
про ме не чи је се по сле ди це мо гу при ме ти ти на Зе мљи. Те шко ћа је са мо што се 
она не мо гу на мах опа зи ти, јер тра ју мно го ду же не са мо од јед ног људ ског ве ка 
већ и од укуп ног људ ског пам ће ња. Да би смо мо гли да ви ди мо и те ду го трај не 
про ме не по ло жа ја Зе мље у од но су на Сун це, ко је тра ју мно го ми ле ни ју ма, осло-
ни ће мо се на два кре та ња ко ја сва ко мо же да уочи да би смо из њи хо вог од но са 
ра зу мом схва ти ли оно што очи ма не мо же мо да ви ди мо.
 Зе мљи на ор би та, пу та ња по ко јој кру жи око Сун ца, ле жи у рав ни ко ја се 
зо ве раванеклиптике. Гле да но са Зе мље, и Сун це се то ком го ди не кре ће у тој 
рав ни. За ми шље на оса око ко је Зе мља ро ти ра ни је управ на на ра ван еклип ти-
ке, већ је од нор ма ле на њу наг ну та за угао ко ји сада из но си 23,5º. Сто га се ни 
за ми шље на нео гра ни че на ра ван у ко јој ле жи Зе мљин по лу тар – еква то ри јал на 
ра ван – не по кла па са рав ни еклип ти ке, већ са њом за тва ра исти угао од 23,5º. 
Еква то ри јал на ра ван, под јед на ко уда ље на од по ло ва, од ре ђе на ро та ци јом и 
управ на на ње ну осу, и ра ван еклип ти ке, од ре ђе на ре во лу ци јом, ме ђу соб но се 
се ку. Ли ни ја њи хо вог пре се ка пре се ца Зе мљи ну ор би ту у две тач ке: два пу та 
то ком ре во лу ци је (тј. два пу та го ди шње) Сун це се, гле да но са Зе мље, на ла зи и 
у еква то ри јал ној и у рав ни еклип ти ке, што опа жа мо та ко што Сун че ви зра ци па-
да ју на зе маљ ски еква тор под пра вим углом. Та да дан и ноћ на обе по лу лоп те 
тра ју под јед на ко, и сто га се те тач ке на ор би ти на зи ва ју екви но ци ји (лат. equi
nox) или, срп ски, рав но дне ви це. 

Земљина орбитална раван (еклиптика) небески полутар и њихов 
пресек. Тачке равнодневице су у тачкама где линија пресека 
додирује орбиту. 
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 Још су древ ни Хал деј ци, скло ни астро но ми ји, опа зи ли да се не што чуд-
но де ша ва са тач ка ма рав но днев ни це на ко је су буд но мо три ли јер су им би ле 
ве о ма ва жне: про ла зак Сун ца кроз њих озна ча ва по че так про ле ћа, од но сно је-
се ни. Ста ри астро но ми су кроз ду ге ве ко ве по сма тра ња са ве ли ким из не на ђе-
њем уочи ли да се оне стал но, иако ве о ма спо ро по ме ра ју у односу на звезде 
некретнице. То их је на ве ло да раз ми шља ју о узро ци ма те по ја ве ко ја је на пр ви 
по глед ре ме ти ла са вр ше ни ко смич ки ред. Опа зи ли су да се тач ка ко ја озна ча ва 
по че так про ле ћа кре ће по еклип ти ци су прот но од сме ра кру же ња Зе мље око 
Сун ца. Пр во пи са но све до чан ство о раз ре ше њу те тај не оста вио је грч ки астро-
ном Хи парх око 130. го ди не пре на ше ере ко ји је ис прав но за кљу чио да се тач ке 
укр шта ја рав ни еклип ти ке и еква то ра по ме ра ју јер се оса око ко је се обр ће Зе-
мља кре ће. Она ме ња сво ју ори јен та ци ју у од но су на зве зде не крет ни це и то ком 
26.000 го ди на сво јим за ми шље ним вр хом опи ше пун круг на не бе ском сво ду. За 
исто то вре ме екви но ци јал не тач ке оби ђу це лу ор би ту и вра те се у свој по чет ни 
по ло жај. Та по ја ва је на зва на прецесијаравнодневница, а Исак Њутн је у 17. 
ве ку објаснио њен механизам и математички описао њен прави узрок: Земља 
има неправилан, на полутару испупчен облик, па је узрок прецесије њене осе 
ротације гравитациони утицај Сунца и Месеца на то испупчење.

За приближно 13.000 го ди на Земљина оса ће бити оријентисана супротно него данас, а 
тачке краткодневице, односно дугодневице ће заменити места.
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 Опа жа ње и раз у ме ва ње пре це си је чи ји је оп ток не у по ре ди во ду жи од 
жи вот ног кру га чо ве ка пред ста вља при мер не над ма шне ле по те за кљу чи ва ња 
ан тич ких ми сли ла ца. По сма тра њем кру жних кре та ња Зе мље до ступ них људ-
ском вре ме ну, из про ме не њи хо вог од но са за кљу чи ли су да по сто ји још је дан 
ци клус ко ји се ни на ко ји дру ги на чин не би мо гао опа зи ти. По ка за ло се да је 
њи хо во ту ма че ње пре це си је ва ља но и да су му мо дер на вре ме на до да ла тач ни-
је вред но сти тра ја ња.
 Ду го се сма тра ло да је пре це си ја је ди но ве ков но кре та ње на ше пла не-
те. То ни је чуд но, јер је још у ан тич ко до ба Ари стар хо ва хе ли о цен трич на те о ри ја 
за ме ње на Апо ло ни је вом ге о цен трич ном те о ри јом епи ци ка ла. Ка сни је је са свим 
по то ну ла у за бо рав све док је у оп штем ре не сан сном та ла су ко ји је па дом Ви-
зан ти је за пљу снуо Ита ли ју и Евро пу ни је, по чет ком 16. ве ка, об но вио пољ ски 
све ште ник, астро ном и ле кар Ни ко ла Ко пер ник. Ко пер ни ко ва об но ва хе ли о цен-
трич ног си сте ма ни је пре ко но ћи пре о кре ну ла астро ном ску на у ку. Мо же се ре ћи 
да је ње но при хва та ње по тра ја ло чи та ва два ве ка, јер је иде о ло шка кон тро вер-
за гео – хе ли о цен трич ност ду го би ла жи ва. Она је спре ча ва ла ду бље раз у ме-
ва ње од но са на ше пла не те и Сун ца. Тек ка да је та ди ле ма на уч но и иде о ло шки 
би ла ре ше на, ка да су уса гла ше не на уч не и по ли тич ке „исти не“, мо гло се оти ћи 
ко рак да ље. Та да се мо гло до ћи до опа жа ња још јед не пе ри о дич не про ме не у 
кре та њу на ше пла не те, још дуготрајније од пре це си је: уоче но је да ни угао ко ји 
за кла па ју рав ан еклип ти ке и екваторијалне раван, т. ј. раван не бе ског по лу та-
ра, ни је по сто јан, већ да се ме ња у ра спо ну од 22,1º до 24,5º. 

Ђовани Батиста Касини
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 До овог увида се дошло управо због покушаја да се разреши 
противречност гео и хелиоцентричног погледа на свет. Италијански астроном 
Ђовани Батиста Касини заложио се 1655. године за обнову гномона који је 
постојао у цркви Светог Петронија у Болоњи. 

Гномон је астрономски инструмент који је све до појаве телескопа 
омогућавао одређивање положаја и пречника Сунца преко одраза на тлу. У ту 
сврху, у овој цркви, Касини је постојећу меридијанску линију, која је приказивала 
релативни пут Сунца, продужио на шездесет седам метара да би што тачније 
одредио дужину тропске године мерењем времена које протекне између два 
узастопна проласка Сунца кроз пролећну равнодневицу. Овај астрономски 
инструмент је пре свега и био намењен одређивању тренутака равнодневице.  
Упадна тачка Сунчевог зрака на поду, који у замрачену цркву улази кроз 
мали отвор („око меридијана“) омогућавала је одређивање положаја Сунца и 
промене његовог кретања много боље него други гномони који су до тада били 
у употреби. Званична намера била му је да провери исправност грегоријанске 
реформе календара. Али права идеја, коју није могао да искаже само две 
деценије по суђењу Галилеју, била је да направи инструмент који ће моћи да 
помогне да се реши недоумица да ли је Сунчево кретање на небу стварно или 
привидно.  

Касини се осмелио на овај подухват следећи рад Егњациа Дантија, 
космографа кога је 1575. Козимо I Медичи позвао да у Болоњи предаје 
математику и астрономију. Данти је био и члан комисије коју је папа Грегор XIII 

Схема гномона Егњација Дантија у цркви Светог Петронија у Болоњи
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поставио да припреми нови календар, који је и објављен 1582. Да би одговорио 
том задатку, Данти је у цркви Светог Петронија направио меридијанску линију 
коју је Касини касније обновио и продужио. Гномонски отвор постављен је у 
своду левог брода на висини од 27 метара тако да је дужина меридијанске 
линије на поду била тачно 1/600.000 обима Земље (66,71 метара). Користећи 
Дантијеву конструкцију Касини је могао да одреди промене пречника Сунца 
током године са тачношћу од једне лучне секунде. Тако је показао да се привидни 
пречник Сунца смањује како се повећава његово растојање од Земље, али се не 
смањује на исти начин када се његова брзина смањује. То значи да привидна 
неуједначеност Сунчевог кретања јесте право одсуство уједначености. Ово је 
представљало прву емпиријску потврду другог Кеплеровог закона, а дало је 
могућност Касинију да закључи да „са гледишта соларне теорије, Сунце или, 
исто тако, Земља могу се сматрати планетом, како је Коперник тврдио“ (daun
puntodi vistadella teoriasolare, ilSoleo, il cheè lastessacosa, laTerra,può
esseretrattatocomeunpianeta,comeaffermatodaCopernico).

Место на линији меридијана у цркви Светог Петронија које 
означава да се Сунце нашло у солстицију.
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 Брижљиво конструисана меридијанска линија омогућила је Касинију 
да уочи и одреди нагиб еклиптике - 23°29’15”, што је само 22” више него што 
је данас познато. Следећи Касинија, Еустачио Манфреди је 1736. у делу De
GnomoneMeridianoBononiensi, анализујући осамдесет година посматрања на 
темељу меридијанске линије, показао да се нагиб еклиптике смањује за нешто 
мање од једне лучне секунде годишње. Сада је познато да средња вредност 
мања од половине секунде: полуциклус траје 20.500 година и за то време нагиб 
се промени за 8640 лучних секунди (24,5 – 22,1 = 2,4 ∙ 3600). Смањивање нагиба, 
односно исправљање Земљине осе ротације у односу на полутарску раван тада 
је схваћено као први и прави узрок смањења разлика између годишњих доба. 
Велика меридијанска линија у цркви Светог Петронија тако је омогућила да 
буде откривена и мерена промена нагиба Земљине осе. Резултат је истовремено 
одушевио и заплашио астрономе, јер су поверовали да ће то кретање за мање 
од 2000 векова учинити да ишчезну годишња доба.
  На срећу, радосну вест је у другој половини 18. века, после открића 
Леонарда Ојлера да је узајамно гравитационо дејство планета узрок промена 
нагиба планетских оса ротације, донео француски механичар Пјер Симон Лаплас. 
Он је показао да смањивање нагиба Земљине осе ротације није линеарно, већ 
циклично,  периодично. Прорачунао је да је трајање једног циклуса промене нагиба 

Циклус промене нагиба Земљине осе ротације 
у односу на раван еклиптике.



12

Земљине осе око 41.000 година. Астрономи су могли да одахну - небеска механика 
неће довести до нестанка божанственог света којим владају годишња доба.    
 Лаплас је дошао и до закључка да поред ове постоји још једна  
осцилација дугог трајања. Следећи Лагранжа Лаплас је, узимајући у обзир 
међусобне утицаје шест тада познатих планета, израчунао да се облик Земљине 
орбите мења: краћа оса се наизменично издужује и скраћује дајући јој изглед 
који се мења од готово правилног круга (мале ексцентричности 0,0005) до 
благо издуженог облика (ексцентричности 0,06). То кре та ње на зва но је проме
номексцентричностиЗемљинепутање, а она се, за хва љу ју ћи гра ви та ци о ном 
дејству дру гих пла не та, ме ња у ци клу си ма од око 100.000, односно 400.000 го-
ди на.
 Ово ни из да ле ка ни су је ди не промене којима подлеже кретање наше 
Земље и Сунчевог система у целини. Задржаћемо се овде само на та три кретања, 
јер пре це си ја, промена нагиба Земљине осе и про ме на екс цен трич но сти  њене 
путање да ју астро ном ски кључ ко јим је Ми лу тин Ми лан ко вић „от кљу чао“ тај ну 

Циклус ексцентричности
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ве ли ких про ме на кли ме у Зе мљи ној про шло сти. Ова три кре та ња, за јед но са 
њи хо вим ути ца јем на тем пе ра тур не усло ве пла не та, да нас се на зи ва ју Ми лан-
ко ви ће вим ци клу си ма. 
 Пре це си ја рав но днев ни ца је сло же на по ја ва промене усмерености 
Земљине осе ротације (али не и њеног нагиба) – оса описује двоструки конус 
у простору, а њен замишљени врх на небеској сфери полако, током 26.000 
година, исцртава кружницу идући у смеру казаљке на сату. Због овога се тачке 
равнодневица (пресеци еклиптике и екваторијалне равни) полако померају дуж 
еклиптике - током једне године за око 50 луч них се кун ди у сме ру су прот ном 
кре та њу Зе мље. То по ме ра ње рав но дне ви ца „ву че“ са со бом го ди шња до ба, 
те нам она сваке године долазе ма ло ра ни је не го прет ход не, но током више 
хиљада година знатно се промене датуми њихових почетака. На пример, у да-
на шње вре ме зи ма на се вер ној по лу лоп ти тра је у вре ме ка да је Зе мља на стра-
ни ор би те бли жој Сун цу (кроз пе ри хел, тач ку на орбити која је нај бли жа Сун-
цу, Зе мља про ла зи 3. ја ну а ра), што је чини топлијом у односу на зиму јужне 
полулопте која траје у периоду када се Земља налази на оном делу своје орбите 
који је удаљенији од Сунца (кроз афел, најдаљу тачку орбите у односу на Сунце, 
Земља пролази 4. јула). Ово стање се, захваљујући прецесији, непрестано, мада 
за обичног човека неосетно, полако мења. За око 13.000 го ди на, ка да Зе мљи-
на оса опи ше по ло ви ну кру жни це на не бе ском сво ду, тачке равнодневица ће 
се померити тако да ће Зе мља би ти нај бли жа Сун цу у време ле та на северној 
полулопти, што ће ле та учи ни ти то пли јим, а зи ме хладнијим него данас (на ју-
жној по лу лоп ти су прот но). 
  Да Зе мљи на оса ротације ни је наг ну та, не би било годишњих доба, а 
по ло ви би вечно били у ле де ном до бу. На срећу, она је нагнута - њен отклон од 
нормале на еклиптику је приближно 23,5о, те имамо годишња доба каква знамо, 
повратнике и поларне кругове тамо где су на глобусу нацртани. Но, тај нагиб се 
мења, а његова промена ути че на рас по де лу сунчеве то пло те дуж меридијана 
и на топлотне контрасте између топле и хладне половине године. Уко ли ко је 
на гиб ве ћи, поларни и тропски појас се шире, а умерени сужава. Тем пе ра тур-
на раз ли ка из ме ђу го ди шњих до ба на ви со ким ге о граф ским ши ри на ма постаје 
наглашенија, јер те области та да ле ти при ма ју ви ше то пло те, а зи ми ма ње. С 
дру ге стра не, про ме не на ги ба има ју ма ли ути цај на се зон ске температурне 
раз ли ке у по лу тар ском по ја су. Ми лан ко вић је учио да је промена нагиба осе 
планете кључ ни ци клус на стан ка сталног леденог покривача чија су језгра 
раста смештена око 66. упоредника, јер одлучујући чинилац тога настанка није 
укупна количина топлоте коју прими полулопта у целини током године, већ 
расподела те топлоте по упоредницима и топлотни контрасти између хладне и 
топле сезоне.
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 Про ме на екс цен трич но сти орбите ути че на уда ље ност Зе мље од Сун ца 
током године, од но сно на го ди шњу рас по де лу топлоте коју прима: уко ли ко је 
об лик ор би те бли зак кру жни ци (ма ла екс цен трич ност), Зе мља ће то ком це ле 
го ди не би ти ско ро под јед на ко уда ље на од Сун ца и у свим го ди шњим добима 
до ње ће пристизати  под јед на ке ко ли чи не то пло те (јер при мље на ко ли чи на зра-
че ња зависи од ра сто ја ња). Уко ли ко је ор би та елип са, у по је ди ним го ди шњим 

Афел и перихел, тачке када је Земља најдаља и најближа Сунцу.
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до би ма (ко јим, то за ви си од по ло жа ја та ча ка рав но дне ви це) Зе мља ће при ма ти 
ви ше то пло те (кад је бли жа Сун цу), а у дру гим ма ње (кад је уда ље ни ја). При 
садашњем ступњу ексцентричности, раз ли ка у растојању пе ри хе л - Сунце (3. ја-
ну ара, када је Земља најближа Сунцу), и афе л – Сунце (4. ју ли, ка да је нај да ље 
од Сун ца ), износи са мо 3,4% (5,1 ми ли он ки ло ме та ра). То да је 6,8% раз ли ке у 
количини топлоте која стиже до површине Земље, но ка да ор би та бу де крај ње 
екс цен трич на, Зе мља ће у пе ри хе лу би ти чак 23% осун ча ни ја не го у афе лу.
 Ови циклуси се одвијају истовремено, здружујући своје утицаје на 
загревање појединих области Земљине кугле у различитим годишњим добима. 
То чи ни да се кли ма стал но, иако ве о ма ла га но ме ња од ве о ма то пле до ле де но 
хлад не. Пре де се так хи ља да го ди на до вр ша ва ло се по след ње од ле де них до ба 
ко је је по ло ви ну Евро пе око ва ло ле дом, а Са ха ру пре тво ри ло у зе ле ну оазу у ко-
јој је бу јао жи вот. Али, иако су ле де на до ба про шла и иш чи ле ла из људ ског се-
ћа ња, она су за со бом на ли цу Зе мље оста ви ла ду бо ке тра го ве, о чи јем по ре клу 
су љу ди ис пре да ли раз ли чи те при че. На уч ни ци су их ду го сма тра ли тра го ви ма 
ве ли ког по то па опи са ног у Све том пи сму. Та кво схва та ње тра жи ло је до ста ма-
што ви тог до ми шља ња, али за то ни је пре ти ло но вим су ко бом са цр квом и ње ним 

Земља  у последњем леденом добу и данас
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дог ма ма. Ле де но до ба као об ја шње ње нео бич них ге о мор фо ло шких пла нин ских 
об ли ка пр ви је 1787. го ди не по ме нуо је дан Швај ца рац - све ште ник Бер нард Кун, 
а по том још не ко ли ци на углед них европ ских ге о ло га. Ме ђу тим, пра во «за гре ва-
ње» те ме ле де них до ба от по че ло је 1837. го ди не, пре да ва њем у швај цар ском 
гра ди ћу Ној ша те лу ко је је одр жао мла ди, енер гич ни и оду ше вље ни про фе сор 
исто ри је при род них на у ка, Луј Ага си. Он је твр дио да су по сто ја ла ле де на до-
ба и да се са мо њи ма мо же об ја сни ти «лу та ју ће ка ме ње» ко је је ле жа ло ве о ма 
уда ље но од свог пр во бит ног ле жи шта. Ду бо ки усе ци на пла нин ским стра на ма, 
мо ре не, ни су на ста ли као по сле ди ца по то па, већ ла га ног кли за ња лед ни ка ко ји 
је ва љао огром не количине стења и по повлачењу остављао велике сте но ви те 
на но се. Ве ли ки ауто ри те ти у ге о ло ги ји су без мно го раз ми шља ња од ба ци ли ову 
те о ри ју та ко да је од Ага си је вог пре да ва ња про шло ско ро три де сет го ди на док 
тврдњаопостојањуледеногдоба ни је би ла при хва ће на. 
 Али ка да су се сло жи ли са њом, на уч ни ци су прег ну ли да се ши ром зе-
мљи ног ша ра што бо ље упо зна ју са до ка зи ма и чи ње ни ца ма ле де ног до ба: бр зо 
су схва ти ли да се лед ства ра го ми ла њем сло је ва сне га јед ног пре ко дру гог, да 
је по сто ја ло не јед но већ не ко ли ко ле де них до ба, да се мо же од ре ди ти гра ни ца 
про сти ра ња ле де ног по кри ва ча и ње го ва де бљи на... У Евро пи се лед, де бео у 
про се ку ки ло ме тар и по, ши рио из Скан ди на ви је и Шкот ске да би пре крио нај-
ве ћи део Ен гле ске, Дан ску, се вер ну Не мач ку, Пољ ску и де ло ве Ру си је. Јед на 
ле де на ка па са сре ди штем у Ал пи ма исто вре ме но бе ше за тр па ла Швај цар ску 
и окол не де ло ве Аустри је, Не мач ке, Фран цу ске и Ита ли је. Почетком XX ве ка 
ве ли ки ге о граф Јо ван Цви јић утвр дио је да су гле че ри по сто ја ли и у срп ским 
кра је ви ма: на Дур ми то ру, Про кле ти ја ма, Ша ри и дру гим пла ни на ма. Гра ни ца 
стал ног ле да ов де се кре та ла из ме ђу 1500 и 2000 ме та ра над мор ске ви си не. 

То су би ле чи ње ни це, али тре ба ло је по ста ви ти те о ри ју да би се раз у мео 
узрок на стан ка ле де них до ба, раз лог за што се по вла че и са зна ти хо ће ли се 
опет до го ди ти. Пр ве те о ри је су по ста ви ли ге о ло зи, а узрок су тра жи ле у ауто
номном климатском систему Земље: океанкопноледатмосфера. Не ке од 
њих су бр зо од ба че не јер су про на ђе ни нео бо ри ви про тив до ка зи, а не ке су би ле 
не у по тре бљи ве јер је их би ло не мо гу ће опо врг ну ти. Уви де ло се да су ге о ло шке 
те о ри је не до вољ не да би се об ја сни ла кли ма и да ди на ми ку кли ме по кре ћу и 
не ки дру ги, скри ве ни чи ни о ци.

Сто га су те о ри је, по ред ге о ло га, по че ли да по ста вља ју ма те ма ти ча ри и 
астро но ми. Оне су по ла зи ле од ставадасупроменеклимеизазванеменама
урасподелитоплотнеенергијекојуЗемљишаљеСунце,акојесуусловљене
променомњиховеудаљеностииуглаподкојимзрациобасјавајуњенуповрши
ну.Џон Хер шел (син Ви ље ма Хер ше ла ко ји је от крио пла не ту Уран) је 1830. го-
ди не из нео иде ју да ексцентричност Земљине путање ути че на про ме ну кли ме. 
Он је по ра нио са том иде јом, јер ге о ло зи још ни су јасно уочи ли про блем ле де них 
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до ба.  Касније се приклонио мнењу да је промена ексцентричности ипак су ви-
ше нејака да изазове изразите разлике у за гре ва њу Зе мље. Ка ко је Хер шел био 
нео спор ни на уч ни ауто ри тет, ње гов став је био до во љан да се мно ги на уч ни ци 
за ду го ока ну ова квих раз ми шља ња. Али не и сви. Фран цу ски ма те ма ти чар Жо-
зеф Ал фонс Аде мар је 1842. го ди не об ја вио књи гу Периодичнепоплавере
волуцијемора у ко јој је дао пр ву обухватнију те о ри ју о ути ца ју астро ном ских 
чи ни ла ца на кли му Зе мље. Он је из ло жио иде ју да је пре це си о ни ци клус узрок 
на стан ка ле де них до ба ко ја на ста ју на из ме нич но на се вер ној и ју жној Зе мљи-
ној по лу лоп ти, за ви сно од тога ко ја има ду жи зим ски пе ри од (а ње го ву ду жи-
ну од ре ђу је по ло жај екви но ци јал них та ча ка на еклип ти ци). Ову иде ју Аде мар 
је упот пу нио за ни мљи вим сце на ри јем о ка та кли змич ним по пла ва ма иза зва ним 
ко лап сом ју жног ле да и џи нов ским та ла си ма на гло за гре ја ног мо ра. Те о ри ја ни-
је ду го жи ве ла: већ 1852. го ди не не мач ки при род њак Алек сан дар фон Хум болт 
по ка зао је да је прет по став ка о на из ме нич ном за гре ва њу и хла ђе њу по лу лоп ти 
по гре шна. Ипак ни је би ла за бо ра вље на и по слу жи ла је као под стрек за да ља 
раз ми шља ња. 

Аде ма ро ве иде је је при хва тио и раз вио у но ву астро ном ску те о ри ју кли ме 
Шко тлан ђа нин Џејмс Крол, чи ји му ко тр пан жи вот, нео бич на на уч на ка ри је ра и 
ду бо ко про ми шља ње при род них за ко ни то сти за слу жу ју истин ско по што ва ње. 
Он је уочио да Аде мар ни је био у пра ву ка да је твр дио да само про ме не у ду жи-
ни то плих и хлад них го ди шњих до ба иза зи ва ју ле де на до ба, али је био уве рен 
да иза ле де них до ба мо ра да стоји не ки дру ги астро ном ски ме ха ни зам. Било му 
је познато да је фран цу ски астро но м и ма те ма ти ча р Ир бе н Ле ве ри је по ка зао 
да се екс цен трич ност Зе мљи не ор би те не пре ста но ме ња и из ра чу нао величину 
и период те про ме не. Стога је у своја разматрања унео и тај циклус, мислећи 
да спрега прецесије и промене ексцентричности мо же иза зва ти ле де но до ба. О 
то ме је на пи сао на уч ну рас пра ву ко ја је об ја вље на 1864. го ди не. Чла нак је иза-
звао ве ли ку па жњу ко ја га је под ста кла да се и да ље ба ви овим про бле мом, што 
је по тра ја ло још сле де ћих два де сет го ди на. 

Крол је нај пре из ра чу нао про ме ну екс цен трич но сти ор би те за не ко ли ко да-
ту ма то ком по след њих три ми ли о на го ди на и на чи нио кри ву ко јом је гра фич ки 
пред ста вио те про ме не. За кљу чио је да мо ра по сто ја ти не што у ве зи са ве о ма 
из ду же ном елип сом што до во ди до ле де них до ба. Ма да екс цен трич ност не ути-
че на укуп ну ко ли чи ну то пло те ко ју Зе мља при ми то ком го ди не, Крол је до ка зао 
њен ути цај на ко ли чи не зра че ња ко је Зе мљи на по вр ши на при ма у по је ди ним 
го ди шњим до би ма. Сма трао је да опа да ње ја чи не осун ча ва ња то ком зи ме по-
го ду је на го ми ла ва њу сне га, и да ши ре ње по вр ши на под сне гом иза зи ва до дат-
но гу бље ње то пло те због од би ја ња сун че вих зра ка (та ко је пр ви раз вио иде ју 
о по врат ном, «fe ed back» деј ству). За тим је те о ри ју увео ути цај пре це си је, ко ја 
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од ре ђу је ко ли ко сун че ве енер ги је Зе мља при ми то ком зи ме. Сма трао је да ће 
јед на или дру га по лу лоп та ући у ле де но до ба ка да се ве ли ка екс цен трич ност 
ја ви исто вре ме но кад Зе мља у тач ки зим ске крат ко дне ви це бу де да ле ко до 
Сун ца. Убе ђен да је узрок гла ци ја ци ја астро ном ски, по ку шао је да пред у хи три 
сво је кри ти ча ре и пре и спи та ка кав би кли мат ски од зив на Зе мљи мо гао по ја ча-
ти ре ла тив но слаб ко смич ки „сиг нал“ и иза зва ти осве до че но оштре кли мат ске 
про ме не. Та ко је до шао до за ми сли о про ме ни то ка оке ан ских стру ја услед па-
сат ских ве тро ва осна же них хла ђе њем по ло ва. Го ди не 1875. об ја вио је обимно 
дело Климаивремеуњиховимгеолошкимодносима у ко ме је заокружио (као 
Ми лан ко вић ка сни је у Канону) сво је по гле де на узро ке ле де них до ба. Ту је узео 
у об зир и промене нагиба Земљине осе: сма трао је ве ро ват ним да ће до ле де ног 
до ба до ћи ка да је оса бли жа нор ма ли, јер та да по ло ви при ма ју ма ње то пло те. 
На тај начин Џејмс Крол је пр ви постао свестан важности свих астро ном ских ци-
клу са и њи ховог ути цаја на кли му Зе мље. Међутим он није успео да их правилно 
обједини и покаже праву делотворност њиховог садејства: он је разматрао 
количине топлоте које током појединих годишњих доба примају полулопте у 
целини (а не поједини упоредници), сматрао да су за настанак леденог доба 
пресудне хладне зиме (а не хладна лета) и да се језгра залеђивања налазе 
на половима (а не на ширинама око поларног круга). У ње го во до ба, ка да су 
прорачуни небеске механике о променама астрономских елемената пресудних 
за осунчавање Земље били много мање тачни него 50 година касније, у доба 
Миланковићевог рада на проблему климе, када се, на при мер, још ни је зна ло да 
ли ју жни ле де ни кон ти нент (Ан тарк тик) уоп ште по сто ји, ка да се ни је по зна ва ла 
вер ти кал на струк ту ра ат мос фе ре, ка да се сма тра ло да је Зе мља ста ра 98 ми ли-
о на го ди на, ка да су се са мо на га ђа ли да ту ми ле де них раз до бља (у јед ном ра ду 
Крол на во ди за кљу чак да се по след ње за вр ши ло пре 100.000 го ди на), ви ше се 
ни је ни мо гло. Тре ба ло је са че ка ти да про ђе још по ла ве ка да се по ја ви на уч-
ник спо со бан да се су о чи са једним тако  сло же ним ко смич ким про бле мом. Тај 
на уч ник био је Ми лу тин Ми лан ко вић. Он је ус пео да осми сли и ма те ма тич ким 
је зи ком ва ља но ис ка же оп шту те о ри ју кли ме пла не та, као и по себ ну те о ри ју о 
ути ца ју осо би на Зе мљи ног кре та ња на ње но осун ча ва ње и кли му, ко ја се да нас 
сма тра ре ше њем тај не ле де ног до ба. 

 Ми лан ко вић је сво ју астро ном ску те о ри ју кли ме по чео да ства ра по-
чет ком два де се тог ве ка на Бе о град ском уни вер зи те ту. Пре то га до био је до бро 
фа кул тет ско обра зо ва ње у Бе чу где је за вр шио Тех нич ку шко лу и од бра нио, 
„пр ви од свих Ср ба“, док то рат тех нич ких на у ка. Вр ло бр зо је по стао углед ни 
ин же њер аустро у гар ске пре сто ни це ко ји је из во дио про јек те ши ром сред ње 
Евро пе, об ја вљи вао за па же не струч не пу бли ка ци је и имао не ко ли ко при зна-
тих па те на та. Али ро ђен у срп ском се лу Да љу, на ју жној гра ни ци Мо нар хи је, у 
по ро ди ци ко ја је са па три јар хом Ар се ни јем Ча рно је ви ћем у ве ли кој се о би Ср ба 
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до шла са Ко со ва и Ме то хи је и ве ко ви ма оста ла ода на срп ском на сле ђу, Ми лан-
ко вић ни је же лео да жи вот про ве де у Бе чу, ни да сав рад по све ти ин же њер ској 
стру ци. Го ди не 1909. на пу стио је успе шну ин же њер ску прак су да би до шао у 
Бе о град да на Уни вер зи те ту пре да је при ме ње ну ма те ма ти ку. Ка сни је је за пи сао 
да је упра во та ка те дра „чуд ним слу ча јем об у хва та ла сфер ну астро но ми ју, не-
бе ску ме ха ни ку и ма те ма тич ку фи зи ку, ко је су на оста лим уни вер зи те ти ма би ле 
одво је не, а ко је су упра во омо гу ћа ва ле да се про блем ду го роч них кли мат ских 
про ме на успе шно раз ре ши.“ За хва љу ју ћи сво јој сме лој од лу ци, ис трај ном ра ду 
и срећ ном спле ту окол но сти Ми лан ко вић је по стао светски значајан научник, 
ве ли ки и по то ме што је имао сна ге да сво је де ло ство ри у Ср би ји уз др ма ва ју ћи 
та ко предрасуде о мо гућ но сти ма „ма лих“ и „ве ли ких“ кул ту ра.

 Ми лан ко вић је те мељ но при сту пио свом за дат ку. Пр во је про у чио све 
прет ход не те о ри је, уочио њи хо ве ло ше и до бре стра не, и из гра дио об у хват ну 
те о ри ју кли мат ских усло ва на пла не та ма Сун че вог си сте ма, по себ но на Зе мљи. 
Та ко је ство рио пр ву ма те ма тич ку кли ма то ло ги ју, ко ја је би ла у ста њу да по ве-
же осун ча ва ње пла не та са про ме на ма кли ме на њи ма. О то ме је 1920. го ди не у 
Па ри зу об ја вио пр ви ве ли ки рад, ко ји су убр зо про чи та ли зна ме ни ти не мач ки 
кли ма то лог Вла ди мир Ке пен и ње гов зет, је дан од во де ћих европ ских ге о ло га 
– астро ном, ме те о ро лог и ге о фи зи чар Ал фред Ве ге нер. 
 Са рад ња са њи ма је Ми лан ко ви ћа уве ла у де скрип тив не на у ке о зе-
мљи (ге о ло ги ја, ге о фи зи ка, ме те о ро ло ги ја) ко је је он пр ви ма те ма тич ки по ве зао 
са ег закт ним на у ка ма (не бе ска ме ха ни ка, те о риј ска фи зи ка...). Ке пен је као и 
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Миланковић био уверен да су за на го ми ла ва ње ле да пре суд на све жа ле та то-
ком ко јих се не ото пи сав снег на па дао прет ход не зи ме, као и да су за ства ра ње 
трај ног сне жног по кри ва ча «кри тич не» ге о граф ске ши ри не из ме ђу 55. и 65. упо-
ред ни ка. При хва тив ши се сарадње с Кепеном, Ми лан ко вић је из ра чу нао про ме-
не у осун ча ва њу тих упо ред ни ка за по след њих 600.000 го ди на и сво је ре зул та те 
пред ста вио у об ли ку не пра вил не зуп ча сте ли ни је ко ја је ка сни је по ста ла слав на 
под на зи вом криваосунчавања. У њој је Ке пен рас по знао ри там ле де них епо ха 
ко ји су де се так го ди на ра ни је утвр ди ли ге о гра фи Пенк и Брик нер. Ма да се тај 
ри там, ко ји је Ке пен ко ри стио да би пот кре пио Ми лан ко ви ће ву те о ри ју, касније 
по ка зао не тач ним, број ни по то њи на уч ни ре зул та ти по твр ди ли су Ми лан ко ви-
ћев осно ви став да про ме не ге о ме три је ор би те има ју пре су дан ути цај на кли му.
 Кри ва осун ча ва ња убр зо је при хва ће на као основ но на уч но сред ство за 
ре кон струк ци ју кли мат ске про шло сти, али то за Ми лан ко ви ћа ни при бли жно ни је 
био крај по сла. Он је на ста вио да још 15 го ди на сабрано раз ра ђу је сво ју те о ри ју. 
У до ба ка да ни су по сто ја ли ра чу на ри био је то по сао на иви ци људ ских и на уч них 
мо гућ но сти. Ка да га је при вео кра ју, Ми лан ко вић је це ло ку пан свој рад об је ди нио 
у књи зи ко ју је на звао КаноносунчавањаЗемљеипроблемледенихдоба (1941), 
ко ја се сма тра ка ме ном те мељ цем мно гих са вре ме них на у ка о Зе мљи. 
 У својој аутобиографији Миланковић објашњава да „у астрономској 
литератури реч канон значи такве списе који, слични у том погледу књигама 
цркве, садржавају неопозиве прописе“.1 Стога је свом великом делу дао тај назив, 
1 Милутин Миланковић, Успомене, доживљаји, сазнања, Завод за уџбенике, Београд 1997, стр. 700. 

Миланковићева крива осунчавања



22
Миланковићеви циклуси



23

јер је га је засновао на доказаним променама осунчавања планете изведеним 
из закона небеске механике. Гледано у целини, Канон осунчавања је општа 
хелиоцентрична астрономска теорија климе примењена на планете обавијене 
чврстом кором. То је обухватна математичка слика утицаја осунчавања планета 
на њихове соларне климе, у којој се Земља разматра као појединачни случај. 
Теорија има два дела која Миланковић назива „астрономски“ и „физикални“. 
 Први део описује утицај промена астрономских чинилаца кретања 
планета на њихово осунчавање у различитим годишњим добима и на различитим 
географским ширинама. Заснован је на два основна космичка закона: закону 
гравитације, који објашњава дуготрајне промене кретања планета и омогућава 
њихов прорачун, и закону зрачења, који говори о томе како се Сунчево зрачење 
шири кроз простор и стиже до појединих планета. Миланковић је објединио 
ова два закона, бројчано приказао временски ток температура на површинама 
планета и доказао улогу астрономских чинилаца у покретању механизма 
топлотних промена: геометрија планетарне орбите условљава количину Сунчеве 
енергије која стиже на јединицу површине горњег слоја атмосфере, а њене 
дуготрајне квазипериодичне промене мењају сезонску и ширинску расподелу 
осунчавања, што доводи до колебања климе. Осунчавање и загревање 
планете одређени су удаљеношћу од Сунца, односно димензијама орбите 
и њеном променљивом ексцентричношћу, и углом под којим зраци падају на 
јединичну површину, који се мења просторно, са променом географске ширине, 
и временски, пратећи вековне, споре али постојане промене  оријентације и 
нагиба осе ротације.
 Миланковић је рад на теорији осунчавања отпочео користећи податке 
о секуларним променама астрономских параметара за последњих милион 
година које је 1904. године објавио Лудвиг Пилгрим. Израчунао је како лагане 
промене тих чинилаца, дејствујући заједно, мењају образац осунчавања горње 
границе атмосфере на појединим географским ширинама. Разматрајући ледена 
доба, оценио је да је за настанак глацијације пресудну улогу имају сезонске 
разлике, те је увео појам топлотних полугодина. Прво је испитао и израчунао 
секуларни ток сезонског осунчавања на ширинама 55°, 60° и 65°, у појасу који је 
најосетљивији на промене температурног биланса. У каснијој фази дотеривања 
своје теорије поново је извео све прорачуне, потпуније и са тачнијим подацима. 
Рачунао је осунчавање упоредника (на сваких 5о, од -75о до +75о) и промене 
њиховог осунчавања посебно за зимску и летњу топлотну полугодину, у току 
последњих милион година. Ова поновна израчунавања промена астрономских 
параметара и тачно увиђање њиховог утицаја на климу представљају punctum
saliens његове теорије.
 Анализом добијених резултата представљених у виду кривих 
осунчавања Миланковић је утврдио да се у поларним областима надмоћно 
испољавају секуларне промене нагиба ротационе осе. У екваторијалном појасу 
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доминирају промене ексцентричности и прецесије, односно промене дужине 
годишњих доба. На средњим географским ширинама, нарочито од 50° - 65°, 
долазе промене сва три астрономска елемента до подједнаког израза. Такође 
је уочио да је 65° северне географске ширине критична област за почетак 
глацијације. 
  „Физикални“ део теорије је посвећен односу променљивог осунчавања 
и температура тла и атмосфере. У њему је Миланковић математички испитао и 
показао како зраци пролазе кроз атмосферу, стижу до тла, загревају га и тако 
загревају атмосферу одређујући дневни и годишњи ток температура површине 
и појединих слојева атмосфере. Треба рећи да је он први тачно израчунао 
температуре горњих атмосферских слојева. Такође је и формулисао математички 
однос летњег осунчавања и висине вечног снега и одредио како ће се површине 
под снежним покривачем мењати зависно од промена летњег зрачења. 
Проценио је климатске ефекте секуларних промена површина покривених 
ледом које значајно повећавају рефлексиону моћ Земљине површине. Дошао 
је до суштинског увида да осунчавање северне полулопте има преовлађујући 
утицај на колебање климе, будући да се две трећине светског копна налази 
на њој. Ледена доба на обе полулопте јављају се истовремено јер су изазвана 
истом силом: осунчавањем копна на северној хемисфери. 

ЦИКЛУСИ И ОДРАЗИ: КАКО ОПАЗИТИ МИЛАНКОВИЋА У СВЕТУ ОКО НАС

Амерички климатолог Џемс Хејс, руководилац пројекта CLIMAP
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 Када изложимо основе на којима почива Миланковића теорија природно 
се поставља питање шта ми, из видокруга времена у коме се креће људски 
живот и укупна људска култура, можемо заиста знати о дејству астрономских 
узрока на животне прилике на Земљи. Како ћемо  пратити и провери ти  Мила-
нк ов ића који  го вори о   не беској  механици  и  ци клуси ма  дугим много х иљ ада 
год ина? Може ли с е уопште у љ уд ск ом  времену  доказати  а строномска теорија 
 кли ме? Не обухвата ли она суви ше  ду г ход в ремена, много д ужи од свега  што је 
забе леж ено у  људској историј и. 
 Ако  су ти ци клуси  с тва рно оно  ш то  Милан ко вић  тврди, био  је у верен 
амерички климатолог Џемс Хејс, који је покренуо великим климатолошки 
пројекат CLIMAP, онда  они ост ав љај у поуз дан  т раг на  Зе мљ и и не  мо гу да буду 
невидљ ив и. Његова идеја била је да је дностав но прати тра г Сунц а који  се мења  
у  склад у  са орби тални м циклусим а. На тај начин учинио би заправо  ис то што и 
Ерато стен к оји је нека д  давно г ледао  од ра з  Су нца у ду боком бунару  и тако о др-
едио  пречник, односно обим  п ланете. Или исто оно што и Касини који је пратио 
стазу Сунца на меридијанској линији на поду цркве Светог Петронија. Тако би 
он као и његови претходници гледао у  одраз х иља дугодишњег Сунца на  дн у 
нај већег бунара који  ова  Земља има –  океан а. Он је знао да ће видети одраз 
Сунца на дну океана, исто као што су га видели Ератосетн и Касини, и да то н ије 
с ам о ме тафора  која нам доп ушт а да га упореди мо  са великим  науч ним преци-
ма .  Ерат остен је  угле дао лик  ко ји се  з бог рот ац ије, односно  пр ивидн ог  д не вног 
Сунч ев ог кре тања у подн е појав ио  у буна рској води.  Слич но томе, привидно 
годишњ е  кретањ е С унца,  нас тало револуци јом –  кр ужењем  Земље око  Су нца 
– та ко ђе ост авља траг  који м оже  д а се у оч и ако  се, рец им о,  напр ави попреч ни 
пре сек стабла  дрвет а.  Тада ће се в идети сме њивање  светлих и та мн их пр ст-
енова , годова,  ко ји одр ажавају  топле и  х лад не , кишн е или  сушне године, он е са 
мање или више  С унца. Дрвеће је тако прави гномон, најб ољи з аписи г одишњих 
пром ена кли ме, права „стратиг ра фи ја “ неког ме ст а. 
 Ак о  је та ко са  дневни м и г од ишњим  к ретањ ем  наше  З емље, зашт о не 
б и било  слично  и  са њен им хиљадуг одишњим  кр ет ањима ? Кретања к оја трају 
много хи ља да година  такођ е м орају   да  оставе  т ра гове  кој и  св едоче о в еће м 
или м ањем осунч авању  Зе мље. Хејсов задатак био је д а их про нађ е  и да т им е 
коначно геоло шк и потврди Миланков иће в  астро номски  канон. Најлепше у 
његовом задатку било је да је Миланковићева астро но мска т ео рија, зас нована 
на  небеској мех ан иц и, п от врђена на дн у океана г де светлост   као да  н ик ада н е  до-
пире.  Међ ут им ,  Су нце ј е свуд а, оно с е  незадрж ив о протеже и тамо гд е се  не  в ид и 
- н а са мом д ну  ок еа на , одра жен а таложе ње м  микроо рг ан изама, ле жи  прошл ост  
њег ов ог зрачења .  На дну леже, једни преко других, р еф лекси  Миланковићевих 
цикл уса – пре цесиј е,  промене нагиба осе и  пр омене  ексцентри чности –  са 
периодима од 23.000 , 41.00 0 и 10 0. 00 0 год ина  – оцртавани милионе година 
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уназад. У т ој игри светла и  сен ке могао се препознати дуги п лес Зе мље, других  
планета  и самог  Су нц а.  Величи на  Миланко ви ћа је била шт о је та ј  космички рит-
ам , ту игру  светла и  сенке,  т оплог и х ладно г, ухватио у  м ат ематич ке формуле и  
омогућио да б ар  донекле с хватимо  шта се  догађа са  кл им ом  на нашој планет и. 
 Пројекат CLI MA P кренуо је маја  197 1. и њиме су руков од или, поред Џе-
мс  Х ејса, и Ни кол ас Шеклт о н и Џон Имбри. Х ејс је знао д а кон ачн и дока з  лежи 
 у ге ол ошким  језг рим а изв ађ ен им са  дна Атлантика, Паци фи ка  и Ин ди јског ок-
еа на. Та јез гра с у уства ри  дугачки с туб ови седиме на та  које п осебне б уши ли це  
ваде  из тла. Он е се з ари ва ју дубоко у п од логу и  у с воју шупљу уну тра шњ ост 
ути ск ују њен вертикал ни  исечак. Прегле давањем таквих исеч ак а упозн ајемо  се 
са исто ријом настанка тла,  од нај старијих сл ојева  који леж е најд убље,  при дну 
ј езг ра, д о  он их из да нашњих  д ана кој и  су на с амом врху. Хеј с је д уго  трагао,  
али ни је мо гао  да  нађе прав о језгро - гномон са д овољно  поузданим и  дугим 
з апи сом Сунч е вог т рага, св е до к није пр ег ледао  обимну збирку  ан тарктич ких 
језг ар а,  где  је нашао је дн о  са  д на јуж но г И ндијског  ок еа на ко је  је  д оп ир ало 
до  слојева ст арих 450. 00 0 година  и  које ј е садржало по др об но  и не пор емећено 
све до ча нство о тало жењу мик р оо рганиза ма,  дакле  и о клим и, у протекл-
ом  ра зд об љу. Анализом је ко на чно у ст ан овљено да се  сваки од ге ол ошких 
ц иклуса у је згр у  слагао с а  Ми ла нковиће ви м  ас трономс ким циклу сима. Указао 
се хиљадугодишњи  С унчев  лик и  његови  обриси с у  се  поклапал и са  Миланко-
вић евим  пр орачуни ма . Пројекат је    закључио  д а  је сле д ледени х  доба  од иста 
иза зва н  променам а  ек сцент ри чности Земљин е орбит е,  прецеси јом и п ро ме ном 
косине о се  ротације .  Педе се т г одина от как о  је Ми ла нкови ћ  у  Беог ра ду исц ртао 
св оје криве о сунча вањ а,  језгро изв ађено са  дна Индијског океана непоб итно је 
 потвр дил о њег ов у тео ри ју  ледених доба. 

Зато је, иако Миланковићев ве ли ки на уч ни оглед об у хва та вре ме ко је да-
ле ко пре ва зи ла зи људ ски век и про стор ко ји ни је ни шта ма њи од Сун че вог си-
сте ма, ипак мо гу ће, као у каквој камери опскури, опазити астрономске циклусе 
о којима он говори и схватити њихово дејство. Тада се пред нама показују и 
сами Миланковићеви циклуси.  

Прецесија

 Пре це си ја је кру жно кре та ње Зе мљи не осе ро та ци је ко ја про ди ре кроз 
Зе мљи ну по вр ши ну у тач ка ма ко је зо ве мо се вер ни и ју жни пол. Њен за ми шље ни 
про ду же так про ла зи кроз при вид ну не бе ску сфе ру у тач ка ма ко је се на зи ва ју 
не бе ски по ло ви. Услед про ме не ори јен та ци је Зе мљи не осе, не бе ски пол се по-
ме ра на зве зда ном не бу та ко да то ком пре це си о ног ци клу са опи ше на ње му 
кру жни цу са сре ди штем у тач ки ко ја се на зи ва пол еклип ти ке. По зна то нам је 
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да по мо ћу зве зде ко ја се на ла зи у бли зи ни се вер ног не бе ског по ла но ћу мо же-
мо да од ре ди мо где је се вер. Да нас је та зве зда Се вер ња ча, пр ва зве зда у ру ди 
са зве жђа Ма ла Ко ла (или Ма ли Ме двед – UrsaMinor), али у бу дућ но сти она то 
ви ше не ће би ти, као што то ни је би ла ни у про шло сти. За ста ре Егип ћа не, пре 
не ких 3000 го ди на се вер ња ча је би ла зве зда Ту бан (AlphaDraconis), нај сај ни ја 
у са зве жђу Зма ја (Draco), а за 11.000 го ди на се вер ће по ка зи ва ти зве зда Ве га у 
са зве жђу Ли ра (Lyra). 

 На кар ти зве зда ног не ба у астро ном ском атла су треба потражити ове 
зве зде и упо ре дити њи хов по ло жај са да на шњом Се вер ња чом. Та ко се не по-
сред но схва та пре це си о ни пут ко ји је Зе мљи на оса пре шла у про те клих 3000 
го ди на и ко ји ће прећи у на ред них 11.000. 
 Зе мља кру жи око Сун ца, али гле да но са Зе мље, из гле да нам као да се 
Сун це кре ће дуж еклип ти ке, опи су ју ћи го ди шње ве ли ки круг на за ле ђу зве зда-
ног не ба. Два пу та го ди шње, у да не рав но дне ви це, дан и ноћ тра ју под јед на ко. 
У ове да не тре ба устати до вољ но ра но да се до че ка  из ла зак Сун ца, а по том да 
се на истом ме сту ис пра ти кад за ла зи. Би ло би до бро да хо ри зонт ни је за кло-
њен ви со ким згра да ма. Треба ски ци рати (или фо то гра фисати) ис точ ни и за пад-
ни хо ри зонт и тач но уцр та ти ме сто из ла ска и за ла ска – то су ис точ на и за пад на 
тач ка. Исто та ко, ваља убе ле жити тач но вре ме ка да се при из ла ску нај ни жа 
тач ка на Сун че вом ди ску по пе ла на хо ри зонт, као и вре ме ка да је при за ла ску 

Кружење небеског пола у односу на звезде
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нај ви ша тач ка ди ска за шла иза хо ри зонта. Та ко ћемо се уве ри ти да су тра ја ња 
да на и но ћи за и ста јед на ка. Уко ли ко хо ри зонт ни је сло бо дан (као што је у гра-
до ви ма нај че шће слу чај) мо гу да по слу же и по да ци  о из ла ску и за ла ску ко ји се 
сва ко днев но об ја вљу ју у штам пи. У то ку го ди не тре ба по сма трати бар јед ном 
ме сеч но са исте тач ке ка ко се Сун це при из ла ску и за ла ску при вид но по ме ра 
на хо ри зон ту – ле ти ка се ве ро и сто ку и се ве ро за па ду, а зи ми ка ју го и сто ку, од-
но сно ју го за па ду. У сво ју ски цу (фо то гра фи ју) хо ри зон та треба унети и те тач ке 
за јед но са од го ва ра ју ћим да ту ми ма. Од гло бу са и не ке ку гле (лоп те, ба ло на, 
лам пе с окру глим аба жу ром...) може да се на пра ви мо дел си сте ма Сун це - Зе-
мља да би се увидело за што се то ком го ди не ме ња ду жи на об да ни це, по ме ра ју 
тач ке из ла ска и за ла ска Сун ца и ме ња по днев на ви си на Сун ца на не бу. 

 Да ту ми рав но дне ви ца, као и зим ског и лет њег сол сти ци ја (крат ко дне-
ви це и ду го дне ви це) нај зна чај ни ји су тре ну ци у при вид ном го ди шњем хо ду 
Сун ца ко ји је од у век од ре ђи вао жи вот на Зе мљи. За то су од нај ста ри јих вре ме на 
све ти ли шта и хра мо ви гра ђе ни та ко да у те да не сун че ва све тлост про ла зи кроз 
про се ке на пра вље не та ко да бу де осве тље на по је ди на на ро чи та тач ка уну тар 
гра ђе ви не. Tакав гномон налази се и у Ср би ји, у ма на сти ру Ви со ки Де ча ни где 
је је дан про зор по ста вљен та ко да јед на фре ска на зи ду бу де осве тље на Сун цем 
на за ла ску на дан зим ског сол сти ци ја. Лепа је и ве жба да се по гле да где сун че-
ви зра ци па да ју у вашој со би за вре ме за ла ска на дан зим ског сол сти ци ја. Ако 
неко же ли, може да ту ока чи не ки по се бан пред мет. 
 Све док бу ду по сто ја ли Ви со ки Де ча ни, ста ра све ти ли шта и со ба са 
обележјем, ма ко ли ко хи ља да го ди на да про тек не, тра ја ће и у њих угра ђе не 

Динамика прецесионог кретања
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све тло сне мар ка ци је екви но ци ја и/или сол сти ци ја. Јер по гле дамо ли на свом 
мо де лу видећемо да је Зе мљи на оса, за др жа ва ју ћи исти на гиб, опи са ла ре ци-
мо по ла кру га, окре ну ла се на дру гу стра ну, а тач ке ко је озна ча ва ју по че так 
по је ди них го ди шњих до ба су се по ме ри ле за по ла кру га на еклип ти ци. Али све 
оста ло је оста ло исто. Од нос из ме ђу Сун ца и Зе мље је остао не про ме њен – је ди-
на раз ли ка је у углу из ко га га по сма тра мо. Го ди шња до ба и при вид но кре та ње 
Сун ца на не бу све вре ме оста ју исти. 
 Древ ни астро но ми ни су има ли атом ске ча сов ни ке и ни су мо гли да од-
ре де тач но тре ну так у ко ме дан и ноћ под јед на ко тра ју, али су рав но дне ви цу 
мо гли да утвр де са својим гномонима по то ме што та да Сун це из ла зи тач но на 
ис то ку, а за ла зи на за па ду. У то вре ме, као што смо већ на ве ли, Зе мља се на ла-
зи у тач ки пре се ка еклип ти ке и не бе ског еква то ра (екви но циј), али се и Сун це, 
гле да но са ње, на ла зи у дру гој тач ки пре се ка на су прот ној стра ни ње не пу та ње. 
Око 130. го ди не пре на ше ере грч ки астро ном Хи парх је упо ре ђи вао сво ја осма-
тра ња та ча ка рав но дне ви це са по сма тра њи ма ста рим 169 го ди на и за кљу чио 
да су се оне за про те кло вре ме по ме ри ле око 2°. Знајући шта је Хипарх урадио, 
занимљиво је покушати да се схвати ка ко је Хи парх мо гао та ко тач но да од ре ди 
по ло жај Сун ца у од но су на зве зде ка да се зве зде да њу не ви де? Или, ка ко но-
ћу, ка да на не бу има зве зда, али не ма Сун ца, мо же мо да од ре ди мо ње гов та чан 
по ло жај? Да по мог не мо, ре ћи ће мо да се то се не мо же из ве сти сва ке но ћи, већ 
вр ло рет ко, ка да се но ћу до га ђа не што из у зет но. Од го вор је да нам но ћу, осим 
зве зда, све тли још и Ме сец. Као што сви зна мо, ње го ва бле да све тлост је од ра-
же на све тлост Сун ца, ко је си ја та мо не где, Зе мљи иза ле ђа. 
 У мо дел Сун це – Зе мља унесимо још јед ну лоп ти цу, ко ја ће пред ста вља-
ти Ме сец, а по том поставимо све ку гле у јед ну ли ни ју, та ко да се Зе мља на ла зи 
из ме ђу Сун ца и Ме се ца. У том по ло жа ју, Зе мља за кла ња Сун че ву све тлост и 
ње на сен ка па да на Ме сец – то је по мра че ње Ме се ца. Ста ри астро но ми су се 
до се ти ли: то ком по мра че ња Ме се ца, цен тар Зе мљи не сен ке је у тач ки не бе ске 
сфе ре ко ја се на ла зи тач но на су прот Сун цу. 
 Помени мо јо ш једном с тар е спомени ке .  Осим „к але нд ар ск их“, о н их 
кој и пок аз ују в ре ме  еквиноци ја  и  солсти ци ја, по стоји  јо ш једна врста  „астроно-
мских“  спомени ка –  опсерв ато рија.  Наиме,  неки народи  по диз али су  с по меник е 
ок ренут е  према  пос ебној , за њ их важној  тачки проласка  н еке њима  зн ачајне 
звезде . Тако  ј е  у унут раш њости Ке опсов е  пи рам иде нач ињен д уг ачки к оси  
ходник са чијег се  д на , укопа ног 28  ме та ра  у  стени и спод  пи рамиде,  мо тр-
ил о на доњи мер ид ијански пролаз та да шње се ве рњаче.  Али усле д  прецесиј е, 
ов ак ве опсе рвато рије  не  м огу ве чито да  и сп уњ авају своју фун кцију, јер с е  са 
кретањем не беског пола  н а  не бе ској  сфери по мера и  м ет а  коју в изирам о својим  
гр ађевина ма, што нас враћа  н а  сам поче так,  овог  од ељка и  ове цивилизац ије 
када  је север пока зив ала зв ез да Ту ба н у сазве жђ у  Змаја. 
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Споменик на Раковом (северном) повратнику у Тајвану

ПроменанагибаЗемљинеосе

 Промена нагиба Земљине осе је као што смо видели цикл ич на, наизглед 
мала , али  за  Земљу и  живот  на њој  пр е судна осцилација  ос е ротаци је. Она из-
носи „само“ 3°,  а  има п ери од од 41 .000 г о дине , готов о  дв а пута већи од перио да 
прецесије.  За промену нагиба се каж е да „в лада“  годишњ им  доби ма ,  посебно 
на  ве ћим г ео графски м ширинама. 
 На свом већ  направље но м „ко сми чком м од елу“ С унце - З емља 
п окушајмо сада  да,  значајно  мења јући нагиб осе,  уо чимо шта се  т о  мења у ок-
олини  Земљини х  по ло ва. К ак о се  мења ос унчавањ е  поларног  кр уг а зими, а како 
 лети? Д а л и се разлика у  осунча ва њу, а п рема т о ме и  темпер атури измеђ у  лета 
 и  зиме, смањује и ли повећав а?  Да ли  се  нешто зна ча јн о мења у  тропском п ој асу?
  П ош то ве ом а дуго  траје, о ва промен а н агиба је, иа ко утиче на усмерен-
ост Зем љи не  осе ротације, а  тиме и  на про мену по ложај а небе ск ог пола, 
уочена т ек  у Ренесанси. Ал и иако т о  зв учи не ве ро ватно,  он а се и  т ок ом једног 

људског  век а може о па зит и. То  су н ам ом огућили  н ароди и  к ултуре  кој и  су 
по диз али споменике п ри родни м  појавама , а не  само  ист оријск им  личнос тима. 
Пос ледњи т акав  сп оменик  Ја рчевом  п ов рат нику п одигнут је 20 04 . године по-
во дом С ве тског д ан а животне  средине у Ју жн о ј Аф ри ци. Мно го рани је , јапа-
нск е коло нијалн е вл асти су  на Тајвану 1908. г оди не поставиле обележје на 
м есту где  је новоизг ра ђе ни аут оп ут пре сеца о севе рн и, Раков  повра тник  (Р аков 
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пов рат ник н а сев ер ној по лу лопти,  као  и  Јарчев на  јужној, означавају  н ај вишу 
геогра фс ку ширин у  на коју  сваке   годи не у тре нутку солистиција сунчеви  зр-
аци пада ју  п од пр ав им углом) .  На  споме ни ку је н а к ине ском урезана и т ачн а 
геогр афска ду жи на: 230  27’4’’,51.  Т о обележје, као и неколик о  потоњих  по-
рушили су  тајфун и  и земљо тр еси, али  су га ј апанске, пот ом  и кинеске  в ласти 
увек  о бн ављал е. Дан ас с е оно нала зи  у лепом мало м  парку. Међутим, појави о 
се  један проблем :  за про текл их 100 год ина  з бог промене нагиба осе  Раков 
 повра тник се п ом ерио на југ чита вих 1,27 km, а парк  н ије мо гао да се пр-
ошири. П ов ратник ће  н аставити  да се по мера према  југу  још читавих  90 km 
пре  него што к ро з 9300 г одина  почне д а  се вр аћа ка  север у.  И спомени к  у 
 Јужној Африци ће ус коро  им ати и сти пр об ле м.
 И стовреме но  са „б ежањем“  повратни ка и аркт ичк и и ан та рктички 
кру г  се истом брзином  по мерају према  п оло вима. Ум ерена зона с е  заправо 
ши ри  н а рачу н тропс ког  и п оларн ог појаса , и т о брзино м  д 1500 km2  г одишње. 
Кад  разми сли мо  о  овоме , (јер пр овера  о вих подата ка захт ева инструмен те 
који обично нису доступни)  сх ва тићемо д а  се др уги Милан ков ићев  циклу с 
запра во догађа пред нашим  очима. 

Променаексцентричности
 
 Иак о  Земљ ину  пута њу  најчешће, ради бољег у очава ња, црта мо  као 
ел ипсу, она у  ства рн ости мно го више личи на кру г –  само веома  пажљиви  
п осматра ч  би уо чио да  о н није  сасвим  правилан. Обл ик те е ли псе т ак ође се 
мења, али је  за  то потребно, са  људског  г ледишт а,  веома мно го време на  – 
њена  к ра ћа  оса се  ск ра ти и поново  изду жи  за ок о  10 0. 000 г одина. Т о  је  т ок 
ко ји не мо же мо опа зи ти, ал и који ј е д оступ ан  математичк им  прора чу ну:  на 
осн ов у закона  грави тац ије  може се израчунати  ка ко се пут ањ е чла нова Сун-
че вог си с тема м ењ ају  услед  њ их ових  ме ђусобни х  утицаја .  
 Сама  ексце нтричнос т ( а не  ње на пром ена ) екли птике  мо же се ме ђутим  
ве ома јед ноставно  показат и м ерењем уг аоног  пречника  Су н ца. Ка ко је Зе мљина 
пу тања ел ип ти чна, током г од ине с е  ме ња  растојање   Зе мљ а  - Сунце:  најбл ижи 
су ј едно друг ом 3. јануар а,  када  с е  Зе мља нал ази у п ерихелу  (147 ,1 ми ли-
он километа ра ), а најудаљ ени ји  4. јула, кад а је З ем ља у а фел у (15 2, 1 мил ио н 
киломе та ра). Како пречник Су нца није занема рљ ив  у односу  н а ова р ас то јања, 
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он о ће  токо м год ине пр ивидн о  мењати в е личину,  од но сно свој  у гаони п ре чн ик. 
 Да  би се одр ед ила та пр омена, п от ребни су мал и телескоп,  поуздан 
хронометар и табак папи р а (ни  белог ни превише та мног) . Т еле скоп ће се ус-
мер ит и ка Сунцу , алисеникаконећегледатикроз њега, јер јето опасноза
вид.  Лик Сунц а посма тр аће се к ао  пројекц иј а на ек ран у  од пап ир а поставље ном 
иза окулара. Пре чни к пројектовано г лика зависић е од  жижни х д аљ ина објект-
ива и  окулара  и рас тојања ок улар а од екр ан а. Да би  л ик био дово љно оштар  и  
светао,  ек ран  треба т ако по стави ти  да пре чни к лик а не буде већ и од д воструко г 
 пре чника  об јектива.  На  екрану се  уцрта ју дв е м еђусоб но  уп равне  п раве ли није 
и по ст ав е тако да  ли к Сунца  клизи по водора вној л инији. У трен утку кад  ивица 
ли ка  додирне  вертикал ну  линију  укључи се х ро номета р, а искључ и с е када  ц ео 
диск п ре ђе  прек о ње. 

Промена ексцентричности Земљине орбите

Emax=c1/a=0,054317
Emin=c2/a=0,000567
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А–Почетакмерења.ХронометарукључикадасликаСунчевогдискадодирне
вертикалу.
Б – Хронометар искључи у тренутку када се диск одвоји од вертикалне
линије.

t1= t – t0
t1= (t1+t2...tn)/n

 Очита се  временски  размак , забеле жи , а зат им  се, тач нос ти  ради, исти по ст упак 
понови јо ш  не ко лико п ута . За  тач ну  в реднос т узеће се средња вр ед ност о чит-
ан их временс ких  интерв ал а -  ts. 
  Уколико  з на мо  да изра чунамо   тренутн у деклина цију Сун ца (δ) или да 
тај податак п от ражимо у  астрон ом ском  го дишњак у, мо же се  израч ун ати и п ра-
ви угаон и  пр ечник  уз  п омоћ об ра сца:

ρ’‘=15tscosδ

Одређивање привидне величине Сунца мерењем времена 
потребног да његов лик на заклону пређе преко усправне линије
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 Уколико  се  о вакво мерењ е  понављ а  више п ут а током г одине,  добиће се 
р аз личите вредност и  угаон ог  п речник а. Оне  ће  дости з ати свој  максимум одн ос-
но миним ум, у  дане пр оласка  к роз п ерихел,  о дносно  а фел . 
 Уколи ко се нац рт а г рафик пр оме не угаоног пречн ик а током  године,  
виде ће се ка ко се  после год ину да на  вредност и п онављ ај у. Из  тога није тешко 
закључити да ј е то  и  пер иод  у ко ме  се мења ра стојање  Земљ е од Сунца , односн о 
 да Земљин а  путањ а н иј е круг  већ е липса.  Ук олико повуч ем о хоризонта лну 
линију  к роз тач ку  на ус пр авној оси  кој а се нала зи  на с редини и нтерва ла  унутар 
ко га ρ о дно сн о ts осци лују, њен пресек  са гр афиком про ме не ука за ће нам  приб-
ли жно на датум е  када се Земља  н алази на средњемрастојањуодСунца. То је 
још један на чин  д а се пр овере ме рењ а – у с тварно ст и, то се  догађа 2 .  ап рил а и 
4 . о кт обра. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА: IDOLA SPECUS

Миланковићева теорија спаја сва ова три астрономска циклуса у један 
канон који нам омогућава да као у огледалу видимо Сунце и његове еонске 
операције, промене осунчавања планета, које остављају своје неизбрисиве 
стратиграфске трагове. Када упловимо у ово Ушће, пред нама се указује велика 
хармонија коју је исказао Миланковић - његово дело се зове Каноносунчавања, 
јер говори о непроменљивим условима сагласности неба и земље, што ми овде 
на Земљи видимо као климу и њене промене. Лепота канона осунчавања 
превазилази и његов научни значај јер оживљава културу повезаности која је 
пре више векова нестала са идејом да цео свет треба распоредити у претинце у 
којима треба одвојено чувати све оно чега у свету има. Таквим светом владају 
специјалисти који попут заробљеника у пећини из Платонове Државе не могу 
да макну главу ни десно ни лево. 

„Замисли да људи живе у некој пећини и да се дуж ње провлачи 
широк отвор који води горе, према светлости“, каже Платон. „Они ту живе 
од детињства, а гледају само напред, јер због окова не могу окретати главе. 
светлост им долази од ватре која гори изнад њих и далеко иза њихових леђа. 
Између ватре и окованих води горе пут, а поред њега подигнут је зид као ограда 
какву подижу мађионичари да изнад ње показују своју вештину... Зар мислиш 
да они виде нешто друго осим својих сенки и сенки других људи, које светлост 
ватре баца на супротни зид пећине?... А сад замисли када би неко од њих био 
ослобођен окова и био принуђен да одједном устане, да окрене врат и да пође 
и погледа према светлости, док при свему томе осећа болове, а од светлости 
не може да види оне ствари чије сенке је некада гледао, шта мислиш шта би 
одговорио кад би му неко рекао да је дотле гледао само којештарије, да је сад 
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много ближе стварности и да види правилније, пошто је окренут већој истини... 
Па кад би, док су му очи још заслепљене и док још лутају овамо – онамо опет 
пожелео да се с оним затвореницима такмичи у процени оних сенки, зар не би 
изазвао смех и зар му не би казали да је одласком горе покварио очи и да не 
вреди ни покушавати да се доспе горе?“

 

Ове Платонове речи из седме књиге Државе можда су најбоља метафора 
за оно што је савременој науци и култури својим каноном дао Миланковић. У 
складу са тим је и Миланковићево прегнуће писања повести људи који су радили 
на осунчавању овог света и чији дух представља светионик који показује пут.  Он 
то назива историјом науке. „Светска историја обрађена је безбројем дела. Под 
тим именом разумевала се, све до дубоко у деветнаести век, само политичка 
историја. Она се, у том смислу, учила у врло широком обиму и у средњим 
школама. Онде смо учили, једну за другом, све владавине краљева и царева 

Платонова пећина
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Египта, Асирије, Вавилоније, Рима, Немачке, Француске, Енглеске и других 
европских држава, памтили године почетка и свршетка њихове владавине, 
све бојеве и битке што су их ти владари међусобно водили, мировне уговоре и 
померања државних граница која су следила иза њих. Но о постепеном развићу 
и напретку наука, уметности и технике, једном речи, о материјалном и духовном 
развићу појединих народа и целог човечанства мало се водило рачуна у 
историјама. А Гутенбергов проналазак штампе значио је у том развићу више 
него сви Хајнрици, Конради, Отони, Едварди и  .“2 Са нескривеном горчином, у 
уводу Успомена додаје – „О животу великих државника и војсковођа сачувале 
се још и из античког доба све појединости, а о Еуклидовој личности, чије дело 
је било више од две хиљаде година Еванђеље геометријских наука, не зна се 
ама баш ништа. Па и о животу каснијих великих научника очувала се тек по 
која, можда и накнадно измишљена, анегдота. Да нисам недавно објавио своје 
успомене о Михаилу Петровићу, не би се већ кроз коју годину дана знало ко је 
и какав човек био тај наш велики научник.“ И сасвим у складу са Платоновом 
метафором он је свестан да и сам није поштеђен заборава и одбацивања. „...
Неки од највећих наших синова развили су се и живели у иностранству да 
би онде, мерени западњачким мерилом, стекли светски глас. Неки су од њих 
преживели свој век незапажени од свог народа... Не мислећи себе да стављам у 
тешку категорију таквог типа људи, доживео сам и сам да сам двадесет година, 
од 1924. године био познат у иностранству као научник, да бих тек сада, 
једним својим нузгредним, забавним делом, постао познат нашој средини. Да 
сам у међувремену умро, не би се за мене овде ваљда ни знало...“3 Али ипак, 
Миланковић у међувремену није умро, јер светло које је упалио тешко може да 
умине, а вишегласни одзиви на његов канон тешко да се могу пречути. 

Белешкаописцу

Проф.дрАлександарПетровићјеруководилацпројектаТеоријаМилутинаМиланковића
иантропологијапроменеклимекојифинансираМинистарствонаукеитехнолошког
развоја,секретарОдбораСАНУзаделоМилутинаМиланковићаидинамикуклиматских
промена,потпредседниккомитетаЧовекибиосферанационалнекомисијезасарадњу
саУНЕСКОипредседникСрпскогдруштвазаисторијунауке.Ауторје(заједноса
академикомЂорђемЗлоковићем)изложбеКанонМилутинаМиланковићакојајеодјануара
доаприла2009.одржанауГалеријиСрпскеакадемијенаукаиуметности.

2 Милутин Миланковић, Техника у току давних векова, Изабрана дела, књ. 5, „Списи из историје науке“, 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997, стр. 133. 
3 Писмо Милутина Миланковића Паји Јовановићу, 27. јул 1944, Архив САНУ, 10.131-IV-9-43. 
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Стела Филипи Матутиновић

Дело Милутина Миланковића из наукометријске перспективе

Увод

Чувени астроном, геофизичар и климатолог Милутин Миланковић, професор 
Београдског универзитета 1909-1955, припада уском кругу научника светског 
ранга, што се може видети по огромном одјеку који његово дело има и данас, 
пола века после његове смрти.  Често наилазимо у штампи, па и у неким стручним 
текстовима о њему и његовом делу, да је он наш најцитиранији научник свих 
времена. То није сасвим тачно ако се посматра само број цитата у цитатним 
базама података које се користе за праћење цитираности као методе евалуације 
научног рада, али је тачно да је он професор Београдског универзитета чије 
дело има најширу рецепцију у свету, јер је теорија под његовим именом ушла 
у светску литературу. Његови радови се више и не цитирају експлицитно сваки 
пут када се помене његова теорија, пошто је она постала део општеприхваћених 
и општепознатих сазнања која се више не морају цитирати, као Дарвинова 
теорија, Њутнови закони и сл.

 Током  живота бавио се различитим стварима – имао је 6 патената, 
11 експертиза и преко 50 изведених грађевинских пројеката. Написао је 7 
радова из области технике на немачком и два на српском језику. Петнаест 
радова - монографија и чланака посветио је историји науке и технике. Научно-
популарно дело „Кроз васиону и векове“, које несумњиво има и књижевну 
вредност,  доживело је више издања на српском и немачком језику. Опширна 
аутобиографија из три дела садржи изванредно занимљив приказ једног богатог 
живота и личног и научног развоја једне у сваком погледу изузетне личности.

 Написао је укупно 47 научних радова и три универзитетска уџбеника. 
Био је ментор или члан комисије за оцену и одбрану 26 докторских дисертација. 
Од пет научних монографија које је написао, једна је објављена на српском, три 
на немачком и једна на француском језику. Једна монографија преведена је и 
објављена и на руском и једна на енглеском језику.  Комплетну библиографију 
радова Милутина Миланковића, са подацима о свим издањима, преводима 
и приказима до којих је ауторка могла доћи, урадила је Милица Инђић, а 
објављена је 1993. године у издању Српске академије наука и уметности.1
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Наука о науци и наукометрија

 Као научник широке светске рецепције а из мале научне средине, са 
делом које је закључено пре више од пола века, Милутин Миланковић је веома 
интересантна тема за наукометријска истраживања, којима се осветљавају 
процеси развоја науке2,3. 

 Наука о науци разматра њен развој са многобројних аспеката, од  
историјских  до социолошких4. Оснивачем науке о науци сматра се Ј.Д. Бернал5, 
који је још пре седамдесет година у својој књизи о друштвеној функцији науке 
указао на потребу проучавања њене сложене организације. После Другог 
светског рата велику улогу у развоју науке о науци одиграо је Д. Де Сола Прајс6, 
који је међу првима широко примењивао квантитативне методе у истраживању 
развоја науке. Према Налимову и Муљченку7 у науци о науци приступ може бити 
информатички, логички, гносеолошки, економски, политички, социолошки, 
демографски, психолошки и системски, а тек синтезом резултата истраживања 
науке добијених различитим приступима може се донекле разумети 
функционисање тако сложеног система.  Наука је систем који се организује 
и развија на основу специфичних законитости. Спољни фактори као што је 
притицање буџетских средстава из фондова за развој науке, организационе 
форме, идеолошки притисци и слично су елементи спољашње средине у којој 
се наука као систем развија и они могу бити погодни за њен развој или не, али 
не могу једноставно директно усмеравати њен развој и управљати њиме.

 До шездесетих година прошлог века владало је уверење да се наука 
развија малим корацима којима се приближава истинитим сазнањима. Од 
појаве књиге историчара науке Томаса Куна 1962.8 у којој је аутор развој науке 
приказао као смењивање фаза „нормалне науке“ и научних револуција, почело 
је да преовладава уверење да је развој науке скоковит.  У фази „нормалне науке“ 
постоји широко прихваћен концептуални оквир и сет стандарда, владајућа 
теорија или парадигма се потврђује и прецизира даљим истраживањима, али 
се не доводи у питање. Тек када се накупи много научних резултата који се не 
могу објаснити владајућом теоријом, јављају се нове теорије или парадигме, 
које када их прихвати критична маса истраживача потискују претходне и долази 
до дефинисања нових концептуалних оквира и стандарда.  Промене важећих 
парадигми у процесу развоја науке могу се успешно пратити наукометријским 
методама. 

 Процес математизације у данашње време се јавља у многим научним 
дисциплинама, па је присутан и у науци о науци9. Јаблонски10 у својој књизи 
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о математичком моделирању науке користи резултате школе нелинеарне 
термодинамике неповратних процеса Иље Пригогина11. Из ове теорије 
произилази да се отворени системи, којима припада и наука, не могу развијати 
у близини равнотежног стања јер су стабилни, али ако се налазе далеко од 
равнотежног стања долази до флуктуације и систем може прећи у ново 
стационарно стање са мањом ентропијом и већом структурном сложеношћу. Да 
би се отворени систем задржао у неком стационарном стању и да би се спречио 
његов прелазак у стање са максималном ентропијом, тј. стање термодинамичке 
равнотеже по другом закону термодинамике, систем мора континуално да се 
снабдева спољним дотоком слободне енергије или материје богате енергијом. 
Отворени системи далеко од равнотежног стања имају само једну могућност 
развоја – према смањењу ентропије а повећању сложености. Усмерени процес 
развоја је последица инхерентне нестабилности и одговарајућих скоковитих 
прелаза у правцу пораста организације и усложњавања структуре система. 

 Наука има много параметара који се могу нумерички изразити, а чија 
бројчана вредност несумњиво карактерише неке њене аспекте. Тако се често 
у литератури јавља појам «мале» и «велике» науке, а подела је условљена 
бројем научника, институција, фондовима за истраживања, развијеношћу 
комуникационих канала и сл.  «Мала наука, велика наука» је и наслов књиге 
Дерека де Сола Прајса, једног од класичних дела науке о науци12, у којој се 
разматра промена научног рада од делатности усамљених појединаца ка 
делатности великих и добро повезаних група истраживача, којима су на 
располагању велика материјална средства. По дефиницији наукометрија 
је област науке о науци која квантитативним методама проучава науку као 
информациони процес. Њена суштина је у поновљивим мерењима научне 
делатности, која откривају неке објективне квантитативне закономерности које 
важе у науци. Део наукометрије који се ограничава на проучавање науке као 
информационог процеса, преко носилаца информација као резултата научног 
рада, назива се библиометрија. 

 Данас се наукометријски индикатори, и то пре свега библиометријски, 
често користе са циљем да се вреднују резултати активних научника13,14, и на 
тај начин усмерава расподела средства за будуће пројекте и вреднују резултати 
завршених пројеката15. За потврду вредности наукометријских индикатора 
истражују се посебно дела научника чија је вредност општеприхваћена. Оваква 
истраживања у оквиру наукометрије су у свету  данас доста честа16, а има их и у 
домаћој научној литератури.17 Постоје и два специјализована часописа у којима 
се објављују резултати наукометријских истраживања:  Scientometrics (који 
је преко Конзорцијума за обједињену набавку КоБСОН доступан академским 
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институцијама у Србији) и електронски часопис Cybermetrics, који је слободно 
доступан на интернету на адреси www.cindoc.csic.es/cybermetrics/.

Библиометрија

 Библиометрија се дефинише као део наукометрије који се ограничава 
на проучавање науке као информационог процеса, преко носилаца информација 
као резултата научног рада18. Носиоци информација су публикације – књиге, 
чланци, дисертације, цитати, библиографије, базе података, а данас и светска 
мрежа. Циљ библиометрије је да осветли процесе комуникације и развој научних 
дисциплина статистичком анализом научне литературе.  Библиометријска 
проучавања се могу класификовати према типу података на којима су заснована 
или према сврси и области примене њених резултата. Резултати библиометријских 
истраживања могу се користити за  утврђивање карактеристика цитираности 
литературе, истраживање процеса развоја појединих научних дисциплина, 
вредновање утицајности научника, часописа, институција, и сл19. 

 Од када су прва истраживања овог типа започета па до данас 
прикупљено је много емпиријских података о статистичкој анализи носилаца 
научних информација (научних часописа, монографија, библиографија, база 
података), научних комуникација (мрежа цитата и коцитата, линкова између веб 
сајтова на светској мрежи) и сл. Резултати свих тих анализа указују на постојање 
веома карактеристичних типова расподеле продуктивности носилаца научних 
информација, цитата по ауторима, часописима, институцијама, линкова по веб 
страницама итд. То указује на постојање неких стабилних закона расподеле. 
Пошто научне публикације представљају спољни одраз науке и производ научне 
делатности, законитости које делују у оквиру њих условљене су структуром 
науке као целовитог система.

 Статистичко истраживање масива научних публикација први је извршио 
математичар Алфред Лотка 1926. године20. Он је прикупио податке о броју 
радова које је објавио сваки аутор укључен у реферативни журнал Chemical 
Аbstracts у периоду од 1907. до 1916. Из тако добијених података емпиријски 
је утврдио присуство стабилног  закона расподеле, који је по њему добио име 
Лоткин закон, и који је од онда потврђен много пута на веома различитим 
узорцима аутора из различитих наука и различитих делова света, па и код нас21. 
Закон гласи:
Број научника који су написали дати број чланака је обрнуто пропорционалан 
квадрату тог броја чланака.
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 Расподела научне продуктивности се описује помоћу три параметра – 
уделом научника са минималном продуктивношћу од само једног чланка, који 
у идеалном случају износи 60%, максималном продуктивношћу научника, тј. 
максималним бројем чланака који је објавио неки  аутор, и карактеристичним 
показатељем α, који је у идеалном случају једнак јединици. Оно што је 
важно нагласити, а произилази из овог закона, је да је однос броја ниско и 
високопродуктивних научника константан и да је немогуће водити научну 
политику тако да се подржава рад само високопродуктивних аутора, јер без 
нископродуктивних аутора нема научног колектива.

 Брeдфорд је 1934.22 године применио други приступ. Он је средио 
информационе изворе по опадајућој продуктивности и сваком доделио место 
на ранг листи. Утврдио је да је могуће у свакој научној области извршити 
рангирање часописа тако да се издвоји језгро, које садржи већину чланака 
на посматрану тему, и зоне часописа са опадајућом продуктивношћу. Закон 
гласи:
Низ часописа сређених по опадајућем броју чланака на дату тему може 
се поделити на зоне са једнаким бројем чланака у свакој, при чему број 
часописа у низу тих зона чини геометријску прогресију са параметром 
q већим од јединице, тј. однос броја часописа у првој, другој и наредним 
зонама има облик: n1 : n2 : n3 = 1 : q : q2 …, а јединица одговара броју 
часописа у првој зони, односно језгру.
 
 Крајем осамдесетих година доказано је да су ови закони математички 
еквивалентни23 и да припадају типу статистичке расподеле карактеристичном 
за друштвене појаве, где постоји мали број носилаца неке појаве који су 
високопродуктивни и велики број нископродуктивних. Одступања од вредности 
аритметичне средине су толика да њена вредност нема значај за дефинисање 
карактеристика посматране појаве, за разлику од одступања од средње 
вредности код нормалне  расподеле уобичајене у материјалном свету.  Детаљни 
приказ математичке еквивалентности експоненцијалних функција, Зипфове и 
Паретове расподеле може се наћи у онлајн приручнику Ладе Адамич24.

 Библиометријска истраживања броја публикација као најприкладнијег 
квантитативног мерила које се може користити за проучавање развоја науке 
и евалуацију научног рада и даље су веома бројна у свету, а има их доста и у 
Србији25,26, 27,28,29,30,31.  Постоји доста објављених радова у којима се детаљно 
разматрају предности и мане библиометријских индикатора32,33, а са развојем 
информационе технологије и електронског публиковања могућности за 
библиометријске, односно веблиометријске анализе постају све веће34.  
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 Од појаве светске мреже јављају се и истраживања дистрибуције 
учестаности коришћења појединих страница на мрежи. Утврђено је да се 
светска мрежа као и многе друге друштвене мреже понаша по Зипфовом закону 
расподеле.  У књизи Алберта Ласла Барабаси-ја о новој науци о мрежама35 из 
2002. године анализирана је теорија мрежа и законитости које условљавају 
њену структуру. Резултати истраживања указују на то да и научна заједница 
представља међусобно чврсто повезану мрежу у којој су сви научници међусобно 
повезани преко радова које су написали. Анализирана је и структура светске 
мреже и утврђено је да архитектуром мреже доминира мали број чворова до 
којих води веома велики број линкова, док већина страница на мрежи има мање 
од 10 линкова и такве је веома тешко наћи. Странице до којих води огроман 
број линкова назване су хабови. Они доминирају светском мрежом. Појава 
експоненцијалне расподеле као што је Зипфов закон је недвосмислена ознака 
самоорганизације комплексних система. 

 На страници 178 поменуте књиге Барабаси каже : »У друштву којим све 
више доминира интернет, разумевање светске мреже има огромну вредност 
само за себе. Један од најузбудљивијих аспеката овог истраживања било је 
откривање закона чија валидност не престаје на капији сајбер простора. Ови 
закони, који једнако добро могу да буду примењени на ћелију или екосистем, 
показују како су незаобилазни природни закони и како дубока самоорганизација 
обликује свет око нас. Захваљујући својој дигиталној природи и огромној 
величини, светска мрежа нуди модел систем чији сваки детаљ може бити 
откривен.«
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Графикон бр. 1: Број објављених радова по годинама
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Дело Милутина Миланковића као предмет библиометрије

 Пошто је дело Милутина Миланковића вредновано веома високо у светској 
науци и без коришћења наукометријских индикатора, занимљиво је размотрити 
какве вредности имају наукометријски индикатори примењени на његово дело. 
Астрономија у Србији36, и посебно дело Милутина Миланковића37,38,39 били су 
већ и раније предмет библиометријских истраживања. Моје интересовање 
за ову проблематику започело је приликом припреме изложбе о Милутину 
Миланковићу 2006. у Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић», која 
је касније пренесена и у ректорат Универзитета у Крагујевцу40.  За изложбу је 
припремљена комплетна цитираност Милутина Миланковића према Science Cita-
tion Index-у 1945-2006.  Ова изложба се у виртуелном облику налази перманентно 
слободно доступна на веб презентацији Универзитетске библиотеке «Светозар 
Марковић»41. Истраживања су више пута допуњавана42,43,44. У овом раду су 
ранија истраживања цитираности Миланковићевих радова допуњена новим 
подацима и анализама, како би се стекао јаснији увид у ток и тренутно стање 
рецепције Миланковићевог дела на основу наукометријских показатеља. 

 Индикатор који се често користи у процени научног доприноса је 
продуктивност научника за одређени временски период. Стога ћемо прво 
размотрити продуктивност професора Миланковића. 

 На основу библиографије Милице Инђић (1) направљен је следећи 
графикон, на којем је приказана научна и стручна делатност Милутина 
Миланковића по годинама, од 1905. кад је у својој 26. години објавио први рад, 
до 1957, када је са 78 година објавио последњи. Радови који су излазили у 
преводу или прештампани после смрти аутора нису узети у обзир.  Укључени су 
и радови из историје науке а нису укључена научно-популарна дела и прикази. 
На графикону се могу уочити периоди за време Првог и Другог светског рата у 
којима је због околности крајње неповољних за истраживање и објављивање 
дошло до прекида у континуитету објављивања радова.  

 Јасно се издвајају три стваралачка периода. Први траје од његове 26. до 
његове 37. године, када је објавио укупно 23 рада. Други, најплоднији, период 
траје од његове 41. до 61. године и траје између два светска рата. Започиње 
1920. појавом монографије на француском језику, која даје синтезу његових 
дотадашњих резултата, а завршава се 1941. појавом монографије на немачком 
језику, која даје синтезу његовог животног дела. У том периоду је објавио 
34 рада. Трећи период почиње после Другог светског рата и траје до самог 
краја његовог живота. У том периоду објављивао је углавном универзитетске 
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уџбенике и дела из историје науке, сматрајући да је своје велико истраживање 
заокружио, а да више нема времена да почиње нешто ново.

 Оно по чему је Миланковић изузетан, а посебно из данашње перспективе 
тимског рада у науци, је то да је све своје радове написао потпуно сам.  То показује 
да у малој научној средини у којој је стварао није било друштвене подршке 
истраживањима којима се он бавио и да су његови научни резултати настали 
захваљујући његовој унутрашњој мотивацији и томе што је имао довољно воље, 
времена и средстава да се посвети истраживањима по свом избору. Тема коју је 
изабрао била је интердисциплинарна, а у Србији није постојала „критична маса“ 
људи у научној заједници, која би му можда обезбедила адекватне сараднике.  

 Треба ипак свакако нагласити чињеницу да је његов докторант и 
асистент од 1921,  потом од 1925. до 1930. доцент а затим до 1943. професор 
теоријске физике на Београдском универзитету, Вјачеслав Жардецки (1896-
1962), био после рата у САД изабран 1949. за професора геофизике на Колумбија 
Универзитету у Њујорку. У радовима које је објављивао до 1962. позивао се и на 
радове Милутина Миланковића чију је астрономску теорију климе прихватио, те 
се не може рећи да је Миланковић био потпуно без наследника. Жардецки је 
доста објављивао, посебно после преласка на Колумбија универзитет. Његови 
радови су и данас цитирани, а он је према подацима из Science Citation In-
dex 1900-1996, добијеним на увид љубазношћу господина Дејвида Хоркиа из 
компаније носиоца издавачких права Thompson Reuters, био први аутор који је 
у водећем светском научном часопису  објавио рад са Миланковићевим именом 
у наслову рада45.  Сигурно је да је то имало утицаја на рецепцију Миланковићеве 
теорије, поготово пошто је 1969. године кључно Миланковићево дело, «Канон 
осунчавања», у оквиру Израелског програма превођења значајних дела из 
природних наука објављених у источној Европи за потребе US National Sci-
ence Foundation преведено на енглески језик46 и тиме постало доступно ширим 
научним круговима.

 Важно је истаћи да Миланковић јесте радио сам, али не и у изолацији. 
Миланковић је био свестан тога да успешног рада у науци нема без сталног 
праћења светске научне литературе и без интензивне комуникације са колегама 
у свету. Да би своје резултате учинио видљивим и разумљивим колегама у свету, 
своја најважнија дела писао је на немачком и француском језику, који су у то 
доба били главни језици комуникације у светској науци. Колико је био блиско 
повезан са колегама из иностранства види се из његове богате преписке и 
богате личне библиотеке, у којој је чувао и све радове аутора који су користили 
и цитирали његове радове. Све цитате је уредно бележио и попис је сачуван у 
његовој заоставштини у Српској академији наука и уметности.  И у том погледу је 
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био авангардан, схватајући да су мреже цитата много бољи систем повезивања 
научне литературе по садржају него било која постојећа класификациона шема 
научних дисциплина. 

Цитираност Милутина Миланковића

 Продори у науци увек се догађају на граничним подручјима између 
различитих дисциплина, а уобичајени системи класификације научне литературе 
веома отежавају да се те везе уоче. Тек је Јуџин Гарфилд 1955. године дао 
предлог стварања цитатних индекса за праћење научне литературе47, а 1963. је 
направљен први цитатни индекс. Највећи проблем са којим се Гарфилд сусрео 
при изради цитатних индекса је био критеријум по којем ће одабрати часописе 
из којих ће пратити цитирану литературу. Пошто је већ добро познавао основне 
библиометријске законе, Гарфилд је формулисао и закон о концентрацији 
научне литературе, према којем се највећи део релевантне научне литературе 
публикује у малом броју часописа48. Овај закон је касније добио име Гарфилдов 
закон концентрације и на основу њега је изабран критеријум за одређивање 
просечне цитираности часописа – импакт фактор или фактор утицаја49.
Иако нису првобитно планирани да постану алатка за процену вредности 
научника, часописа, лабораторија, факултета, институција итд, данас се цитатни 
индекси користе као главни извор података о постојању и броју цитата као 
мерилу квалитета објављених научних радова.50,51  Цитатна анализа је метода која 
полази од тога да научници цитирају раније објављене радове, јер су резултати 
садржани у њима на неки начин повезани са њиховим сопственим. Претпоставка 
је да број цитата одражава утицајност резултата објављених истраживања и да 
се тим путем може мерити и квалитет тих резултата. Претходни услов за примену 
ове методе је постојање података одговарајућег опсега и квалитета, из којих се 
могу израчунати тачни бројеви цитата. Овај услов још увек није задовољен, али 
данас постоји више база података о цитатима, тако да је њиховим упоредним 
коришћењем могуће доћи до релевантних резултата52. 

 Цитати се у светској литератури у области природних и примењених 
наука могу пратити преко базе података Science Citation Index од 1900. године. 
Ова база података обухвата неколико хиљада водећих научних часописа, који су 
изабрани на основу тога да ли се литература објављена у њима цитира.  Подаци 
о цитираности српских научника који су се бавили астрономијом преузети из 
ове базе података објављени су у књизи Милана Димитријевића (37). За потребе 
ове наукометријске анализе, подаци су допуњени на основу базе података Web 
of Science,  која обухвата и проширено издање Science Citation Index-a. Од  1945. 
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до краја 2008. године Милутин Миланковић је према овој бази података цитиран  
1032 пута.  Цитирано је директно 20 његових научних радова, а 13 је цитирано 
индиректно.  Дистрибуција цитираности Миланковићевих радова приказана је 
у следећој табели:

 Најцитиранији рад је  Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwend-
ung auf das Eiszeitenproblem, Belgrad, Königlich Serbische Akademie, 1941, 
са 512 цитата, Mathematische Klimalehre und Astronomische Theorie der Kli-
maschwankungen, Handbuch der Klimatologie, Bd I, T.A. Hrsg. von W. Köppen 
und R. Geiger, Berlin, Gebruder Borntraeger, 1930, сa 230 цитата и Théorie   
mathématique    des   phénomènes thermiques produits par la radiation solaire, 
Paris, Zagreb, Gauthier-Villars et C’e, ed. Academie Yugoslave des Sciences et 
des Arts, 1920, са 77 цитата. Интересантно је да су сва три најцитиранија рада 
монографије објављене пре Другог светског рата (1920, 1930. и 1941), па ипак је 
њихова цитираност и дан данас веома висока. 

 Да бисмо уочили колико је то висока цитираност, треба је упоредити са 
дистрибуцијом радова по цитираности у бази података ScienceCitationIndex
за период 1900-2005. Утврђено је да половина радова објављених у часописима 
обухваћеним цитатним индексима никада није цитирана, а од радова који су 
цитирани најмање једном, на радове цитиране више од 400 пута отпада свега 

Број 
цитата 

1 2 4 6 8 12 14 46 77 230 512 

Број 
радова 

12 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

 
Табела 1: Расподела цитираности Миланковићевих радова
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0,6% од 19.938.769 укупно цитираних радова .  Утврђено је и да се свих осам 
најцитиранијих радова који припадају биомедицинским наукама односе на 
истраживачке методе и процедуре. Ови радови су укупно били цитирани око 
900.000 пута у посматраном периоду, а распон броја цитата им је од 31.273 
до 293.328. Ипак ове радове нико, па ни сами њихови аутори, не сматрају 
најзначајнијим научним радовима који су икад објављени.

 Оно што је посебно занимљиво је да су Миланковићеви радови 
цитирани у најутицајнијим светским часописима из области геофизике, 
геологије, климатологије, астрономије, екологије и посебно у часописима 
мултидисциплинарног карактера. Број цитата последњих година расте. 

 
Број цитата  

 
Број радова са цитатима 

   
% радова у  WOS  

>10,000  61  0.00%  
5,000-9,000  120  0.00%  
4,000-4,999  116  0.00%  
3,000-3,999  215  0.00%  
2,000-2,999  664  0.00%  
1,000-1,999  3,887  0.02%  

900-999  1,232  0.00%  
800-899  1,762  0.01%  
700-799  2,614  0.01%  
600-699  4,077  0.02%  
500-599  6,637  0.03%  
400-499  12,557  0.06%  
300-399  27,059  0.14%  
200-299  74,025  0.37%  
100-199  343,269  1.73%  

50-99  953,064  4.83%  
25-49  2,006,529  10.1%  
15-24  2,226,603  11.2%  
10-14  2,106,995  10.6%  

5-9  3,891,542  19.5%  
2-4  4,931,952  24.7%  

1  3,343,789  16.7%  

                    Цитираних радова 19,938,769  100%  

                    Укупно радова у     
                    Web of Science 

 
                          38,163,319 

 

Табела 2 : Расподела радова по учестаности цитирања 1900-2005.
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 Web of Science, база података која садржи преглед објављених и 
цитираних радова у преко 8.700 водећих светских часописа, даје могућност 
анализе добијених резултата за период од 1996. до данас.  У периоду 1996-2008. 
било је 727 радова који се позивају на научно дела Милутина Миланковића, 
било да се експлицитно наводе поједини радови, или основне поставке његове 
теорије и појам Миланковићевих циклуса. 

На следећој табели наведене су научне областе којима припрадају ти радови:

 Ови радови били су објављени у 83 часописа из различитих научних 
области. Већина ових часописа спадају по свом квалитету и значају у сам врх  у 

Табела 2: Расподела по научним областима чланака у Web of Science 
у којима је Миланковићево научно дело навођено

НАУЧНА ОБЛАСТ БРОЈ 
РАДОВА 

НАУКЕ О ЗЕМЉИ 341 
ПАЛЕОНТОЛОГИЈА 179 
ГЕОЛОГИЈА 165 
ГЕОГРАФИЈА 154 
ГЕОХЕМИЈА И ГЕОФИЗИКА   70 
ОКЕАНОГРАФИЈА   62 
МЕТЕОРОЛОГИЈА И АТМОСФЕРСКЕ НАУКЕ   56 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ НАУКЕ   48 
НАУКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ   24 
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА   16 
ЛИМНОЛОГИЈА   12 
ЕКОЛОГИЈА   10 
БИОЛОГИЈА    7 
ФИЗИКА, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА    7 
ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА    6 
ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ    6 
ЕВОЛУЦИОНА БИОЛОГИЈА    5 
ФИЗИКА    5 
ХИДРОЛОГИЈА    4 
КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ    3 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ И ШУМАРСТВО    2 
МАТЕМАТИКА    2 
БОТАНИКА    2 
АНТРОПОЛОГИЈА    2 
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оквиру дисциплина којима припадају.  То се може видети у следећој табели, у 
којој су наведени наслови часописа у којима су објављена најмање 1% радова 
у периоду 1996 -2008, у којима је цитиран неки рад Милутина Миланковића.  
Часописи су сређени по научним областима и за сваки од њих је наведено које 
место заузима на ранг листи часописа за ту научну област, колико часописа има 
на тој ранг листи, као и импакт фактор часописа за 2007. годину.  Импакт фактор 
часописа је број који показује просечну цитираност радова у  датом часопису, а 
израчунат је тако што је број цитата које су 2007. године у бази података Science 
Citation Index expanded добили сви радови објављени у њему  подељен са бројем 
радова који су били објављени у том часопису 2005-2006. године. Податке о 
вредности импакт фактора часописа издавач цитатних индекса Thompson-
Reuters објављује средином сваке године за претходну годину, заједно са 
детаљном анализом цитираности часописа укључених у базу података Journal 
Citation Reports. 

НАСЛОВ ЧАСОПИСА БРОЈ РАДОВА ИМПАКТ 
ФАКТОР 

МЕСТО ЧАСОПИСА НА 
РАНГ ЛИСТИ  ОБЛАСТИ 

1. EARTH AND PLANETARY SCIENCE 
LETTERS              

24 3,873 2/63 geochemistry + 
geophysics 

2. PALEOCEANOGRAPHY      
        

21   3,391 geosciences 5/137 

3. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS    
           

17   4,11 4/137 geosciences 

4. CLIMATE DYNAMICS      
      

13   3,961 3/51 meteorology 

5. NATURE       
          

9   28,751 1/50 multidisciplinary 

6. PALAEOGEOGRAPHY 
PALAEOCLIMATOLOGY 
PALAEOECOLOGY     

9 2,162 28/137 geosciences 

7. SCIENCE       
           

9 26,372 2/50 multudisciplinary 

8. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE    
        

7   2,311 22/137 geosciences 

9. DOKLADY EARTH SCIENCES    
        

6   0,434 127/137 geosciences 

10. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 
           

6 2,744 14/137 geosciences 

11. JOURNAL OF CLIMATE      
        

6 3,55 4/51 meteorology 

12. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-
ATMOSPHERES         

6 2,953 12/137 geosciences 

13. SEDIMENTARY GEOLOGY       
     

6 1,757 7/40 geology 

14. CLIMATE OF THE PAST      
         

5 1,45 28/51 meteorology 

15. GEOLOGISCHE RUNDSCHAU     
        

5 2,357 
(2001.) 

13/117 geosciencea 

16. GEOLOGY       
     

5 3,754 1/40 geology 

17. MARINE GEOLOGY      
        

5 1,975 34/137 geosciences 

18. CHINESE SCIENCE BULLETIN 4 0,77 21/50 multidisciplinary 
19. CLIMATIC CHANGE 4 2,89 7/51 meteorology 
20. COMPTES RENDUS GEOSCIENCE 4 0,88 86/137 geosciences 
21. CRETACEOUS RESEARCH 4 1.045 15/40 geology 
22. EARTH-SCIENCE REVIEWS 4 4,31 3/137 geosciences 
23. EPISODES 4 0,868 88/137 geosciences 
24. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH 

SCIENCES 
4 1,719 43/137 geosciences 

25. IZVESTIYA-PHYSICS OF THE SOLID 
EARTH 

4 0,439 57/63 geophysics 

26. REVIEWS OF GEOPHYSICS 4 6,9 1/63 geophysics 
27. STRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL 

CORRELATION   
4 0,682 25/40 geology 

 
Табела 3: Часописи у којима је Миланковић цитиран 1996-2008
(више од  1% укупног броја радова)
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 Све се чешће дешава да се Миланковићева теорија појављује као појам 
у наслову и апстракту чланака, а да његови радови нису цитирани. У периоду 
1996-2008. Миланковић се као кључна реч појављује у 727 радова. Пошто је у 
истом периоду цитиран у 386 радова, то указује на појаву да је Миланковићева 
теорија до те мере прихваћена и позната да је постала део обавезног знања, те 
се више не сматра обавезним да се његови радови цитирају. 

НАСЛОВ ЧАСОПИСА БРОЈ РАДОВА ИМПАКТ 
ФАКТОР 

МЕСТО ЧАСОПИСА НА 
РАНГ ЛИСТИ  ОБЛАСТИ 

1. PALAEOGEOGRAPHY 
PALAEOCLIMATOLOGY 
PALAEOECOLOGY       

78 2,162 28/137 geosciences 

2. EARTH AND PLANETARY SCIENCE 
LETTERS         

47 3,873 2/63 geoch geophys 

3. GEOLOGY        36   3,754 1/40 geology 
4. PALEOCEANOGRAPHY         33 3,391 Geosciences 5/137 
5. SEDIMENTARY GEOLOGY       33   1,757 7/40 geology 
6. QUATERNARY SCIENCE REVIEW  22   4,11 4/137 geosciences 
7. MARINE GEOLOGY      20   1,975 34/137 
8. JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH    17     
9. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS  16   2,744 14/137 geosciences 
10. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE     14 2,311 22/137 geosciences 
11. CRETACEOUS RESEARCH        13 1.045 15/40 
12. SEDIMENTOLOGY      13     
13. NATURE          12   28,751 1/50 multidisciplinary 
14. QUATERNARY RESEARCH        12 2,224 27/137 geosciences 
15. JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY  11   2,304 24/137 
16. PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE 

ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-
MATHEMATICAL PHYSICAL AND 
ENGINEERING SCIENCES       

10   1,52 12/50 multidisciplinary 

17. SCIENCE            10 26,372 2/50 multudisciplinary 
18. CLIMATE DYNAMICS      8   3,961 3/51 meteorology 
19. FACIES           8   0,989 16/40 geology 
20. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 

BULLETIN         
8   3,354 6/137 

21. QUATERNARY INTERNATIONAL     8   1,468 50/137 geosciences 
 Табела 4: Часописи у којима су објављени радови у којима се Миланковићева теорија

наводи у наслову или апстракту 1996-2008 (више од 1% радова)
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 Да би се боље осветлио његов значај у науци, истражена је појава 
Миланковићевог имена као кључне речи у насловима и сажецима радова.  У 
насловима и кључним речима његово име се јавља најчешће у оквиру синтагме 
„Milankovitch cycles“ и „Milankovitch theory“. У бази података Science Citation 
Index Expanded подаци о кључним речима постоје од 1992. а подаци о речима 
у насловима радова постоје од 1945. Из наредне табеле могуће је видети да је 
већ од 1992. године број радова у којима је Миланковић кључна реч премашио 
број радова у којима је цитиран. Ова појава је веома значајна јер показује да 
је његово име постало део научних појмова који представљају основу науке и 
стога се не сматра обавезним да се тачно наведе публикација у којој је овај појам 
дефинисан.  Научници који експлицитно не цитирају његова дела сматрају да је 
њихово познавање обавезно за сваког ко се бави науком, да су основне поставке 
астрономске теорије климатских промена ушле у уџбенике и да стога нема 
потребе да их цитирају. Тако ће данас нека од дела која су преломна за развој 
науке, као на пример Дарвиново „Порекло врста“ бити цитирана експлицитно 
једино ако се аутор позива на неку конкретну чињеницу наведену у том делу на 
одређеној страници или ако се рад односи на развој еволуционе мисли, а неће 
бити цитирано у сваком раду који се односи на теорију еволуције. Овај процес 
током којег престаје експлицитно цитирање радова значајних научника први 
је описао Мертон54, и он је у Миланковићевом случају очито у току. У следећој 
табели дат је преглед броја цитата, броја радова са Миланковићевим именом у 
наслову и броја радова у којима је његово име кључна реч за период 1992-2008.

Година Број 
цитата 

Миланковић 
у наслову 

Миланковић 
као кључна 
реч 

2008. 44 5 49 
2007. 37 2 50 
2006. 50 10 65 
2005. 40 13 74 
2004. 31 6 68 
2003. 33 14 65 
2002. 31 6 54 
2001. 102 7 61 
2000. 32 8 44 
1999. 26 12 69 
1998. 24 4 44 
1997. 29 5 43 
1996. 28 4 38 
1995. 17 3 15 
1994. 23 5 32 
1993. 29 8 32 
1992 29 7 29 
Укупно 605 119 832 

Таб. 3: Расподела цитата, кључних
речи и речи у наслову 1992-2008.
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 На графичком приказу јасно се види тенденција пораста броја цитата, 
броја радова у којима се Миланковићево име налази у наслову и од 1992. броја 
радова у којима је Миланковић кључна реч. 

 Миланковић је током целог свог живота одржавао интензивну 
комуникацију са колегама у свету, што се види из великог броја писама 
сачуваних у архиву САНУ. Добро је разумевао процесе комуникације у науци 
као њен неопходан део, а прикупљао је и све цитате својих радова до којих би 
дошао. Тако је прикупио податке о 110 радова у којима је био цитиран. 

 Први рад са Миланковићевим именом у наслову објавио Вјачеслав 
Жардецки у веома угледном и утицајном мултидисциплинарном часопису Annals 

Сл. 2: Број цитата, наслова и кључних речи 1945-2008.
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of the New York Academy of Science и на графикону је видљиво да је после тога 
дошло до скока броја цитата (44). 

 Велики скок броја цитата приметан је од осамдесетих година, што је 
резултат објављивања потврде Миланковићеве теорије на основу међународног 
пројекта CLIMAP у часопису Science 1976.55 Овај рад цитиран је у бази Web of 
Science укупно 1337 пута и у свим тим радовима Миланковићева теорија је 
морала бити поменута у тексту, чак иако није експлицитно цитирана.

 Данас је јасно доказано да број цитата није довољно прецизан 
показатељ научне вредности и да се за цитатну анализу морају користити и 
додатни подаци. Institut for Scientific Information Thompson Reyters је стога у 
Web of  Science укључио и могућност да се провери цитираност радова у којима 
је неки аутор цитиран, како би се видело да ли су ти радови утицајни и на тај 
начин боље одмерио значај апсолутне бројке нађених цитата. 

 У Миланковићевом случају показало се да су радови у којима је његово 
име кључна реч високоцитирани.  Укупно је у Web of Science било 715 радова 
са кључним речи „Milankovitch“ у периоду 1996-2008, који су у истом периоду 
били цитирани 10.117 пута. Просечна цитираност сваког од ових радова била је 
14,15, а Хиршов индекс ових радова је 49. 

Број цитата по годинама

 

 У раду објављеном новембра 2009. у часопису Scientometrics56 дата је 
анализа процеса промене  важеће парадигме у космологији од статичког погледа 
на космос до теорије великог праска. Постављена је хипотеза да ако долази 

Сл. 4: Цитираност радова у којима је Миланковић кључна реч по годинама
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до скоковите промене парадигме, она се мора одразити у високој цитираности 
радова научника који су утицали на промену парадигме и опадању цитираности 
присталица старе парадигме, док ако нема нагле промене, цитираност научника 
који заступају различите парадигме остаје висока дужи временски период. 
Библиометријска студија је обухватила цитираност до 2008. године 27 значајних 
публикација објављених од 1912. до 1965. које су играле важну улогу у промени 
схватања космоса. Ове публикације имале су заједно 4239 цитата, од чега само 
215 до 1960. године. То је стога што је у првој половини 20. века било мало 
астронома и космолога, па је било и мало објављених радова и мало цитата. 
Тек после 1960. интензивирана су истраживања космоса и број публикација и 
истраживача је знатно порастао у целом свету. 

 Показало се да цитираност ових радова није уједначена по броју, и 
да се може уочити који су радови највише утицали на промену парадигме на 
основу броја цитата. Издвојили су се радови Фридмана из 1922. са 342 цитата57, 
Хабла58 из 1926. са 406 цитата и рад Пензиаса из 1965. са 870 цитата59. Пошто је 
Хабл први доказао да се галаксија Андромеда налази изван Млечног пута и да 
је космос много већи него што се до тада сматрало, по њему су названи Хаблов 
закон и Хаблова константа, који се односе на брзину удаљавања галаксија 
од посматрача. Појмови који носе Хаблово име јављају се у Web of Science у 
насловима 1996-2008. укупно 1001 пута, као кључна реч у радовима 4.892 пута, 
а његови радови су у истом периоду цитирани укупно 1169 пута. Број цитата 
Хаблових радова је око два пута већи него број цитата Миланковићевих радова, 
што није велика разлика с обзиром на ширину теме којом се бавио Хабл.  У 
насловима се Миланковићево име јавља десет пута мање него Хаблово, што 
је и очекивано с обзиром на то да су Хаблова константа, дијаграми, радијус 
универзума, Хаблов тип галаксије и Хаблов телескоп веома често коришћени 
појмови у астрономији. Хабл као кључна реч јавља се шест пута чешће него 
Миланковић као кључна реч.  У истом периоду радови осталих најистакнутијих 
астрофизичара према наведеном раду Вернера Маркса и Луца Борнмана (55) 

били су у Web of Science 1996-2008 цитирани знатно мање него Миланковићеви. 
Радови  Фридмана (Friedmann A.) били су  цитирани 113 пута, Алфера (Alpher 
R.A.) 105 пута, Бонди-а (Bondi H.) 101 пут, Хојла (Hoyle F.)  214 пута, Пензиаса 
(Pensias A.A.) 311 пута и Дикиа (Dicke R.H.) 86 пута. 

 У текстовима о историји науке у Србији често се помиње Никола Тесла 
и његово дело. Стога су у следећу упоредну табелу укључени и подаци који се 
односе на цитате Теслиних радова и анализу његовог научног доприноса. Радови 
у којима се помиње тесла као мерна јединица, компаније које носе Теслино име 
и ТЕСЛА линеарни акцелератор нису узети у обзир. Подаци о Михајлу Пупину 
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који се такође често помиње у историји науке у Србији нису унети у табелу 4. јер 
је у посматраном периоду био цитиран свега 20 пута а име му се као кључна реч 
појавило 6 пута.

Год. Број 
цитата 
Милан-
ковић 

Број 
цитата 
Хабл 

Број 
цитата 
Тесла 

Милан-
ковић у 
наслову 

Хабл у 
наслову 

Тесла у 
наслову 

Милан-
ковић 
као 
кључна 
реч 

Хабл 
као 
кључна 
реч 

Тесла 
као 
кључна 
реч 

2008. 40 73 15 5 65 7 49 428 7 
2007. 36 75 20 2 52 11 50 306 12 
2006. 41 87 9 10 66 2 65 341 2 
2005. 37 72 6 13 69 2 74 366 2 
2004. 30 58 11 6 71 9 68 373 3 
2003. 32 65 4 14 76 1 65 420 1 
2002. 27 71 18 6 68 13 54 443 13 
2001. 31 86 5 7 58 2 61 395 3 
2000. 25 61 4 8 60 0 44 320 1 
1999. 23 79 3 12 79 4 69 317 7 
1998. 21 68 3 4 64 4 44 233 4 
1997. 24 79 5 5 86 3 43 257 3 
1996. 22 68 1 4 71 3 38 212 6 
1995. 17 59 6 3 34 1 23 123 1 
1994. 22 62 2 5 38 0 30 139 0 
1993. 28 52 1 8 22 0 32 118 0 
1992 22 54 2 7 22 3 29 101 1 
Укуп-
но 

478 1169 115 119 1001 65 838 4892  
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Табела 4. Упоредна цитираност и присуство у насловима и кључним речима
Миланковића, Хабла и Тесле
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 На основу података из ове упоредне табеле можемо закључити да 
је присутност радова и научних резултата Милутина Миланковића у светској 
науци веома велика. Његово дело значајно је допринело томе да чињеница 
да астрономски утицаји имају велики значај за промене климе на планети 
Земљи постане општеприхваћена и то је могуће доказати и уобичајеним 
наукометријским методама.

 Данас се утицајност неког ствараоца може посматрати и преко присуства 
његовог имена и дела на Интернету. На водећем светском претраживачу Гугл 
Миланковић се појављује на преко 219.000 веб страница. Појам hubble појављује 
се 1.730.000 пута а тесла 3.720.000 пута, вероватно зато што су појмови везани 
за имена Тесле и Хабла ушли у свакодневни живот људи више него појмови 
везани за Миланковића. Едвин Хабл појављује се као синтагма на Гуглу 16.500 
пута, Никола Тесла 48.000 пута а Милутин Миланковић 2.000 пута. Google Books 
даје податке о преко 1670 књига у којима се Миланковићево име помиње у 
тексту, у 1516 књига се помиње име Едвина Хабла и у 6747 књига се помиње 
Никола Тесла. Wikipedia, најкоришћенији реферативни извор података преко 
Интернета, садржи чланак о Миланковићу и појам „Миланковићеви циклуси“ на 
енглеском, српском и многим другим језицима. 

 Осим базе података Web of Science, данас постоје и друге 
специјализоване базе података у којима се могу наћи подаци о појави кључних 
речи у насловима и апстрактима радова или цитираности аутора.  Једна од 
таквих је Smithsonian/NASA Astrophysics Data System, која обухвата базе 
података Astrophysics, Physics и ArXiv e-prints, које укупно садрже око 7,4 
милиона библиографских референци са апстрактима или са пуним текстом. У овој 
бази података Миланковић се као појам појављује у 728 радова. Претраживање 
је обављено 1.12.2009. на интернет адреси http://adswww.harvard.edu. Приступ 
подацима у овој бази је бесплатан за све.

 Друга велика комерцијална база података мултидисциплинарног 
карактера, направљена са жељом да надмаши Web of Science је Scopus60. 
Ова база података обухвата око 16.500 наслова часописа, а у Србији је могућ 
потпун приступ подацима за последњих 7 година, а бројчаним подацима од 
1968. Ако у овој бази поставимо упит колико се пута појављује Миланковић као 
реч у апстракту или наслову радова, добићемо податак да се укупно појављује 
1264 пута. Већина радова класификована је у науке о Земљи, науку о животној 
средини и мултидисциплинарне науке. Аутори у чијим се радовима Миланковић 
најчешће помиње су:  Berger, A. (15), Shackleton, N.J. (13), Hilgen, F.J. (12), 
Strasser, A. (11), Berger, W.H. (11), Naish, T.R. (11), Kashiwaya, K. (10), Olsen, P.E. 
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(10), Wefer, G. (10)  итд. Часописи у којима је објављено највише радова су: Pa-
laeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology (94), Earth and Planetary Science 
Letters (59), Nature (56), Paleoceanography (51), Geology (42), Sedimentary Ge-
ology (39), Quaternary Science Reviews (32), Science (26), Geophysical Research 
Letters (25), Quaternary Research (24), Marine Geology (23), Sedimentology (19), 
Terra Nova (19), Orbital Forcing and Cyclic Sequences (17), Journal of Sedimentary 
Research (17), Cretaceous Research (17), Global and Planetary Change (16), Qua-
ternary International (15), Journal of the Geological Society (14), Climate Dynamics 
(13).  
Сви ови часописи уз један изузетак налазе се и у бази података Web of Science.  

 Према Scopus-у, Миланковић се на светској мрежи појављује на 18.302 
веб странице. Могуће је и пратити цитираност појединих аутора у оквиру 
радова обухваћених базом података. Тако је Миланковић у радовима у овој 
бази цитиран укупно 781 пут. У истом периоду у бази података Web of Sci
ence цитиран је  392 пута. Из тога се види да се базе података не поклапају у 
потпуности, али водећи аутори и часописи налазе се у обе базе података. 

 Данас је најпопуларнији извор информација Интернет претраживач 
Google, који има огромну базу података о информацијама у електронском 
облику.  Ако поставимо упит „MilutinMilankovitch” добићемо 8.360 линкова 
до веб страница са информацијама о Милутину Миланковићу, а ако поставимо 
упит «Milankovitchcycles” као резултат добићемо 48.100 линкова до страница 
које садрже овај појам. Међу нађеним страницама биће и оних које садрже 
информације које нису научног или стручног карактера. Стога ако желимо да 
се ограничимо на информације из електронских извора које су на Интернет 
поставиле научне установе, библиотеке или неки други веродостојни извори, 
претраживање треба вршити преко GoogleScholar. У том случају на упит „Mi-
lutin Milankovitch” добићемо 13.400 линкова до одговарајућих веб страница 
или каталошких записа из светских библиотека, а на упит „Milankovitchcycles” 
добићемо 10.700 линкова. Google Scholar омогућује и да видимо колико пута су 
цитирани радови неког аутора који су укључени у ову базу података. У случају 
Милутина Миланковића, његови радови су према овој бази података цитирани 
у 604 рада који су  укључени у Google Scholar. Претраживање је вршено 
1.12.2009. 

 Једини проблем са овом базом података је што не постоје тачни подаци 
о томе шта је у њу укључено а шта није, не постоје пописи часописа, књига и 
других публикација у штампаном или електронском облику чији су садржаји 
укључени у базу. Но с обзиром на то да је приступ овој бази бесплатан и да је 
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њен раст веома брз, може се очекивати да ће се подаци о цитираности радова 
све више тражити и из Google Scholar, а не само из база WebofScience или 
Scopus.  Поређење особина ове три цитатне базе детаљно је обрађено у раду 
Питера Џекса из новембра 2005, а оваква истраживања раде се и даље.61

 Миланковић и његова теорија присутни су данас и у штампаним и у 
електронским информационим изворима и део су научних сазнања човечанства. 
То је посебно јасно видљиво из пописа књига, међу којима су и тестови за 
полагање испита и стручне енциклопедије, лексикони, уџбеници и научне 
монографије из различитих научних области.  

Закључак
 
 Иако Милутин Миланковић није по броју цитата у Web of Sci-
ence најцитиранији научник из Србије, он је свакако научник чије дело има 
максималну светску рецепцију, вероватно највећу од свих научника који су 
икада живели и радили у Србији. На то јасно указује број научних радова из 
најутицајнијих светских часописа у којима се његово име и теорија налазе у 
наслову или апстракту, као и висока цитираност тих радова и висок  импакт 
фактор часописа у којима су објављени. Астрономска теорија климатских 
промена  представља полазну основу савременог моделирања климе, чије 
промене су све више предмет пажње. 

 Из свега наведеног очито је да су Милутин Миланковић и његова 
теорија постали неодвојиви део научне баштине човечанства, прешавши у 
потпуности границе и научне средине и границе научне дисциплине у оквиру 
којих је стварао. 
Можемо закључити да и наукометријска истраживања потврђују његово 
изузетно место у светској науци. Миланковић је дефинитивно постигао свој 
животни циљ и изградио своје вечито и неприкосновено “духовно имање”62.

Белешкаописцу

Др Стела ФилипиМатутиновић, информатор саветник, директор је Универзитетске
библиотеке«СветозарМарковић».Бависенаукометријскимистраживањима.,уоквирукојих
јеанализиралаиделоМилутинаМиланковића.Ауторјеизложбе«МилутинМиланковић–
великансветскенаукесаБеоградскогуниверзитета».
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Изложене публикације из фонда 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“

Поводом године астрономије и 130. годишњице рођења Милутина Миланковића, 
у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ приређена је изложба 
на којој су приказани ретки рукописи и књиге из области астрономије, дела 
Милутина Миланковића из ове области и дела о њему, избор публикација из 
историје астрономије и атласи неба из фонда библиотеке, са жељом да се шира 
јавност упозна са благом које се у библиотеци чува.  

Ретке књиге из астрономије 

Оријентални рукописи

’AHMAD Hawāğa ’Ishāq Efendî
        ar-Risāla / Ahmad Hawāğa ’Ishāq Efendî. -  Oсман.  аутограф. -  [Б. м. : б. и.], крај џумадалахара 
1102. а.h. (март 1691. н. е.). - 12 листова (99 б – 110 б) (181); 21 х 16 cm, 14 х 7 cm 
Студија из области астрономије. – Дело је записао аутор. -  19 редова на једној страни; 
картонске корице превучене кожом, повез се распао, рукопис је ушивен; црно мастило, 
поједине ознаке у тексту црвеном бојом; дијаграми на странама 105 б и 108 б црном и 
црвеном бојом.
Рсо 79/4

[Трактат из области астрономије]
Oсман.  препис?. – [Б. м. : б. и.], мухарам 1130. а.h. (децембар 1717. н.е.). - 26 листова (111 б – 
136 б) (181); 21 х 16 cm; 16 х 8 cm
27 редова на једној страни. -  Kартонске корице превучене кожом, повез се распао, рукопис 
је ушивен; црно мастило, поједини термини и ознаке у тексту црвеном бојом; белешке на 
маргинама црном и црвеном бојом; табеле и дијаграми црном и црвеном бојом. 
Рсо 79/5

AL-ĞAZARÎ, Haydar ‘ibn as-Sayyid ‘adb ar-Rahmān al-Husaynî 
      ‘Ilm al-’asturlāb / Haydar ‘ibn as-Sayyid ‘adb ar-Rahmān al-Husaynî al-Ğazarî. -  Aрап.  
препис. -  [Б. м. : б. и.], субота, 11. мухарам 1150. а.h. (1. V 1737. н. е.). - 18 листова (79 б – 96 б) 
(181); 21 х 16 cm; 14 х 8 cm (текст) 
Студија о астролабу, астрономија. – Преписивач: ‘Umar ’ibn Husayn ’ibn ’abi Bakr . - 19 редова 
на једној страни; картонске корице превучене кожом, повез се распао, рукопис је ушивен; 
несхи, црно мастило.
Рсо 79/3
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АL-HAMĪDÎ, Muhammad ’ibn Šayh ‘Alî 
      Šarh bahğati l-’albāb fī ‘ilm al-’asturlāb / Muhammad ’ibn Šayh ‘Alî al-Hamīdî. -  Aрап.  
аутограф. – ’Islāmbūl = Истанбул : медреса султана Мустафе, у среду, ноћу, 1. шабан 1178. а.h. 
(24. I 1765. н. e. -  60 листова (24 б – 83 а) (170); 21 х 15 cm, 15 х 9 cm
Aстрономија. - 19 редова; картонске корице појачане кожом преко рубова, хрпта и преклопа; 
платнени повез; несхи, црни туш, ознаке у тексту црном бојом, поједини термини црвеном 
бојом; белешке на  маргинама црном бојом; граф. прикази: 51 б, 79 а, 79 б.
Рсо 115/2

RISĀLE-I rub‘
      Oсман. оригинал. – [Б. м. : б. и.], 1183. а.h. (п. 7. V 1769.н.е.). - 38 листова; 20 х 15 cm, 12 х 
6 cm 
Астрономија . – 15 редова; паприне корице, повез папирни; црно мастило, поједини термини 
написани црвеном бојом; белешке на маргинама црном и црвеном бојом; текст рукописа је 
уоквирен црвеним рамом, почетак рукописа на листу 2a посебно украшен – једнобојним, 
црвеним орнаментом. – Цртеж небеског свода с најважнијим тачкама на листу 19 б у црној 
и црвеној боји.
Рсо 18

Штампане књиге

HYGINUS, Caius Iulius
       Clarissimi viri Hyginii Poeticon astronomicon : opus utilisimum foeliciter incipit. - Venetiis : 
p[er] Thomam de Blavis de Alexandria, 1488. - [56] listova : ilustr. ; 21 cm
Beleške o sadržaju knjige na marginama.
Р1 573

PETRUS Apianus, 1494-1552
       Cosmographia Petri Apiani / per Gemmam Frisium ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis 
quoque locis aucta. - Væneunt Antuerpiæ : Gregorio Bontio, 1550. - 65 listova : ilustr. ; 24 cm
Sadrži i: Usus Annuli Astronomici / Gemma Frisio mathematico autore. - Knjiga je defektna, 
nedostaje naslovna strana.
ПБ2 852

PEURBACH, Georg von , 1423-1461
       Theoricae novae planetarum / Georgii Purbachii Germani ; ab Erasmo Reinhol pluribus figuris 
auctae,& illustratae scholiis, quibusstudiosi praeparentur, ac inuitentur ad lectionem ipsius 
Ptolomaei. - Parisiis : C. Perier, 1558. - [14], 176 str., [2] presavijena lista s tablama : graf. prikazi 
; 17 cm
Privezano uz: Euclidis Elementorum. Lib. 15
Р1 331/2

NALJEŠKOVIĆ, Nikola, početak XVI v. - 1587
        Dialogo sopra la sfera del mondo / di Nicolò di Nale. - In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 
1579. - 133 str. ; 21 cm + 2 priloga
Р1 907
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GUČETIĆ, Nikola Vitov, 1549-1610
       Discorsi di M. Nicolo Vito... sopra le Metheore d’Aristotele, ridotti indialogo & divisi in quattro 
giornate. - Venetia : Francesco Ziletti, 1584. - [12], 147 str. ; 20 cm
Р1 383

GUIGUES, Marc-Antoine (Abbé)
       La sfera geografico-celeste / di Marc’ Antonio Guigues, ecclesiastico francese ... - In Roma : 
per Gio. Giaccomo Komarek Boemo, 1700. - [24], 353, [18] str., [1] list s tablom : ilustr. ; 22 cm
Registar.
ПБ2 600

BOŠKOVIĆ, Josip Ruđer, 1711-1787
       A.M.D.G. de cometis disseratatio habita a P.P.Soc.Jesu. In Collegio Romano : anno 1746 
mense septembri die 5 / [Ruđer Bošković]. – Romae : Ex typographia Komarek in via Cursus, 
1746. -  XXXIX str. ; 22 cm + 1 prilog. 
Podatak o autoru nađen u Vogel-u knj. 1, str. 1833.
M7 23

BOŠKOVIĆ, Ruđer Josip, 1711-1787
       De Inaequalitatibus quas Saturnus et Jupiter sibi mutuo videntur inducere praesertim circa 
tempus conjunctionis : opusculum ad Parisiensem academiam transmissum / authore Rogerio 
Josepho Boscovich. - 1. ed. - Romae : Ex Typographia Generosi Salomoni, 1756. - 187 str., [4] 
tab. : graf. prikazi ; 20 cm
Р1 581

ORFELIN, Zaharija
       Вечный то есть oт начала да конца мiра траюштїй Календарь, содержаштїй въ себе 
Святцесловь и краткая, обаче достаточная, по Восточныя Ц(е)ркве исчисленїю, o кругахь 
годовыхь, о неисходимоі Пасхалїи, и прочихь принадлежашты|х| вештеі изясненїя; кь тому 
фйзiческая o телахь мiра, и o водяныхь и воздушныхь приключенїяхь разсужденїя; сь 
прибавленїемь с(вя)штенныя и светскїя Хронологїи достопамятныхь лиць и приключенїі и 
проч. ныне первее на славенскомь языке вь ползу славеносербскихь народовь : Сь фїгурами 
/ написань Захарїемь Орфелiномь Цес. Крал. Вїенскїя Академїи художествь членомь. - [1. 
изд., 1. варијанта]. - Вь ... Вїенне : При Ioсифе бл(а)городномь от Курцбекь Iллирiческомь 
Восточномь Дворномь Типографе, 1783. - [2], 366 стр., [9] листова с таблом ; 21 cm.
Р 1519

BOŠKOVIĆ, Ruđer Josip, 1711-1787
       Rogerii Josephi Boscovich Opera pertimentia ad opticam et astronomiam : in quinque tomos 
distributa. – Bassani [etc.] : Ramondini, 1785. - knj. ; 27 cm
Grasse, t. 1, str. 500. - Na spor. nasl. str.: Nouveaux ouvrages de monsieur l’abbé Boscovich 
appartenants principalement à l’optique et à l’astronomie. 
Dosadašnji sadržaj: 
T. 1. - XXXVI, 340 str. ,[11] str. s tablama 
T. 2. - VIII, 549 str. ,[10] str. s tablama 
T. 3. - VIII, 529 str., [15] str. s tablama  
T. 5. - VIII, 489 str., [10] str. s tablama.
Р1 327/1-3,5



72

SCHRÖTER, Johann Hieronymus, 1745-1816
       Selenotopographische Fragmente zur genauern Kenntniss der Mondflache, ihrer ertlittenen 
Veränderung und Atmosphëre, sammt den gehörigen Specialcharten und Zeichnungen / von 
Johann Hieronymnus Schroeter. - Göttingen : Carl Gottfr. Fleckeisen, 1791. - 676 str. : graf. prikazi 
; 26 cm
Р1 21

STOJKOVIĆ, Atanasije
       Атанасіа Стойковича ... Фисіка : простымъ языкомъ списана за родъ Славенно-
Сербскїй. Часть 1. - Въ Будиме : Писмены Кралевскаго Унїверсїтета, 1801. - [48], 320 стр., [1] 
пресавијен лист с таблом : граф. прикази ; 20 cm
Новаковић 227; Кириловић 205; КНБС 2610; Панковић 289. – Списак пренумераната.
Р 265/1

HERSCHEL, John Frederic William
        A preliminary discours on the Study of natural philosophy /  by J. F. W.
Herschel. – London : Longman, 1831. -  VIII, 372 str. ; 18 cm. -  (Dr. Lardner' s
cabinet cyclopaedia. Natural philosophy)
Ф5 16

HUMBOLDT, Alexander von
         Cosmos : a sketch of a physical description of the Universe / Alexander von Humboldt ; 
translated from the German by E.C. Otté. -  London :  H.O. Bohn, 1849-1852. – 4 knj. : ilustr. ; 19 
cm
ПБ19  45/1-4

PROCTOR, Richard A., 1837-1888
       Saturn and its system : containing discussions of the motions (real and apparent) and 
telescopic appearance of the planet Saturn, its satellites, and rings, the nature of the rings, the 
‘great inequality’ of Saturn and Jupiter, and the habitability of Saturn : to which are appended 
notes on Chaldaean astronomy, Laplace’s nebular theory, and the habitability of the Moon, a 
series of tables with explanatory notes, and explanations of astronomical terms : illustrated by 
fourteen engravings in steel and copper / by Richard A. Proctor. - London : Longman, Roberts, & 
Green, 1865. - XVI, 252, 24 str., [14] listova s tablama : ilustr. ; 23 cm
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Nalepnica na unutrašnjoj strani korica: «From the 
library of the late Sidney Waters, F. R. A. S. Presented by Mrs. Sidney Waters. 1897 January.” . - 
Pečat: “R. Astrom. Soc.”
М5 37

PROCTOR, Richard A., 1837-1888
       The handbook of the stars : containing the places of 1500 stars, from the first to the fifth 
magnitude inclusive, upwards of 200 of which are noted as double, multiple, or variable, a list of 
star-names, a table for determining the position of the constellations on the celestial concave 
at all hours and seasons, and other useful tables : with an examination of the properties of the 
projections used in mapping, and hints on the selection, use, and construction of star-maps : 
illustrated by maps and diagrams / by Richard A. Proctor. - London : Longmans, Green, and Co., 
1866. - XV, 91, 32 str., [4] lista s tablama, [2] savijena lista : ilustr. ; 19 cm
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Napomene uz tekst. - Nalepnica na unutrašnjoj strani korica: “Presented by THE ROYAL 
ASTRONOMICAL SOCIETY to war-damaged libraries and distributed by THE INTER-ALLIED 
BOOK CENTER / London, England / 1945 December”. - Potpis vlasnika A. Williams-a iz maja 
1880 godine.
М5 156

JANH, Gustav Adolph, 1804-1857
       Katechismus der Astronomie : Belehrungen über den gestirnten Himmel, die Erde und den 
Kalender : mit einer Sternkarte und 63 Abbildungen / von Gustav Adolph Jahn. - 4. verbesserte 
und sehr vermehrte Aufl. / bearbeitet von Adolph Drechsler. - Leipzig : J. J. Weber, 1869. - VIII, 
191, 8 str., [1] list s tablom : ilustr. ; 18 cm
Štampano goticom. - Registar. - Pečat na koricama i na stranici sa sadržajem: “Biblioteka Jovana 
M. Žujovića”. - Na koricama i potpis Jovana Žujovića.
М4 109

PROCTOR, Richard A., 1837-1888
        Essays on astronomy : a series of papers on planets and meteors, the sun and sun-surrounding 
space, stars and star cloudlets, and a dissertation on the approaching transits of Venus : preceded 
by a sketch of the life and work of Sir John Herschel : with ten plates and twenty-four drawings 
on wood / by Richard A. Proctor. - London : Longmans, Green, and Co., 1872. - XIV, 401, [2], 24 str., 
[2] lista s tablama, [7] savijenih listova : ilustr. ; 23 cm
Napomene uz tekst.
М5 23

TODHUNTER, Isaac, 1820-1884
       A history of the mathematical theories of attraction and the figure of the earth : from the 
time of Newton to that of Laplace : in two volumes / By I. Todhunter. - London : Macmillan and 
Co., 1873. - 2 knj.(XXXVI, 476;
508 str.) ; 23 cm
Poklon Mihajla Pupina Univerzitetskoj biblioteci. 
ПБ24 6

ERATOSTENES
       Eratosthenis catasterismorum reliquiae / recensuit Carolas Robert. – Accedunt prolegomena 
et epimetratria. – Berolini : Weidmannos, 1878. – 8, 254 str. ; 26 cm
M7 1

NEWTON, Isaac, 1642-1727
        Newton’s Principia, first book, sections I., II., III. : with notes and illustrations : and a collection 
of problems / by Percival Frost. - 4th ed. - London : Macmillan and co., 1883. - XIV, 292 str. : ilustr. 
; 23 cm
Prevod dela: Principia. Liber I. – Na prelim. str. zapisano: M. Pupin Cambridge March 85. - sa mnogo 
beležaka na marginama.
Poklon Mihajla Pupina Univerzitetskoj biblioteci.
ПБ24 34
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GALILEI, Galileo
       I dialoghi sui massimi sistemi Tolemaico e Copernicano : con prefazione. Vol. 1 / de Galileo 
Galilei. - 2a ed. stereotipa. - Milano : Edoardo Sonzogno, 1883. - 408 str. : graf. prikazi ; 18 cm. – 
(Biblioteca classica economica; no 47)
K6 119

PROCTOR, Richard A., 1837-1888
       Old and new astronomy : with numerous plates and woodcuts / by Richard A. Proctor ; 
completed by A. Cowper Ranyard. - London : Longman, Green, and Co., 1892. - VIII, 816 str., XXXI 
list s tablama : ilustr. ; 30 cm
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar. - Pečat: “R. Astrom. Soc.”
М5 22

ARATOS
       Commentariorum in Aratum reliquiae / Collegit recensuit prolegomenis indicibusque instruxit 
Ernestus Maass. – Berolini : Weidmannos, 1898. - LXX, 2, 749, str., [2] str. s tablama; 23 cm
M7 2

NEWTON, Isaac
       Isaac Newton’s Philosophiae naturalis principia mathematica / assembled and edited by 
Alexandre Koyré and I. Bernard Cohen ; with the assistance of Anne Whitman. - 3rd ed., with 
variant readings. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972. - 2 knj. (XL, 547 str. ; str. 
549-916.) : graf. prikazi ; 29 cm
Fototipsko izd.: Londini, 1726.
III 3103

Дела Милутина Миланковића 

MILANKOVIĆ, Milutin 
       Канон осунчавања земље и његова примена на проблем ледених доба / Милутин 
Миланковић ; редактори Вељко Вујичић, Милан Димитријевић. - 1. изд. - Београд : Завод 
за уџбенике и наставна  средства, 1997. - 2 књ. (369; 325 стр.) : граф. прикази ; 24 cm. 
-  (Изабрана дела ; књ. 1, 2) 
Стр. 7-24: О космичкој будућности / Никола Пантић, Александар  Петровић. 
II 66696 
  
MILANKOVIĆ, Milutin 
       Небеска механика; Историја астрономске науке / Милутин Миланковић 
; редактор Милан С. Димитријевић. - 1.изд. - Београд : Завод за уџбенике и 
наставна средства, 1997. - 461 стр. : граф.  прикази ; 24 cm. - (Изабрана дела Милутина 
Миланковића ; књ. 3) 
II 66696/3
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MILANKOVIĆ, Milutin 
       Кроз васиону и векове ; Кроз царство наука / Милутин Миланковић ; редактори Никола 
Пантић, Александар Петровић. -  Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997. – 
491 стр. : граф. прикази ; 24  cm . -(Изабрана дела / Милутин Миланковић ; књ. 4) 
Стр. 7-15: Предговор / Александар Петровић, Никола Пантић.
II 66696/4 

MILANKOVIĆ, Milutin 
       Списи из историје науке / Милутин Миланковић ; редактори Никола Пантић, Александар 
Петровић. - 1. изд. -  Београд : Завод за уџбенике наставна  средства, 1997. - 552 стр. ; 24 
cm. - (Изабрана дела / Милутин Миланковић; књ. 5) 
Стр. 7-12: Предговор / Александар Петровић. - Резиме на нем. језику. - Садржи и: 
Библиотека академика Милутина Миланковића : каталог / Олгица Момчиловић. 
II 66696/5 
 
MILANKOVIĆ, Milutin 
       Чланци, говори, преписка / Милутин  Миланковић ; редактор Драгољуб Стефановић. - 1. 
изд. - Београд :  Завод за уџбенике и наставна средства,  1997. - 660 стр. : илустр. ; 24 cm. - 
(Изабрана дела / Милутин Миланковић ; књ. 6) 
Стр. 7-20: Предговор / Драгољуб Стефановић. 
II 66696/6 
  
MILANKOVIĆ, Milutin 
       Успомене, доживљаји и сазнања /  Милутин Миланковић ; редактор 
Слободан  Рибникар. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,  1997. - 
934 стр. ; 24 cm. - (Изабрана дела / Милутин Миланковић ; књ. 7) 
Стр. 7-13: Предговор / Слободан Рибникар. 
II 66696/7

MILANKOVIĆ, Milutin
       Астрономска теорија климатских промена и друге расправе / Милутин Миланковић ; 
приређивач и редактор Александар Петровић. - 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. 
- 614 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Изабрана дела / Милутин Миланковић ; књ. 8)
Изв. ств. насл.: Astronomische Theorie der Klimaschwankungen. - Стр. 7-24: Канон 
хелиоцентричне културе / Александар Петровић. - Стр. 601-607: Реч на крају о почетку и 
овом избору / Александар Петровић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Стр. 
533-600: Библиографија радова о Милутину Миланковићу / Стела Филипи Матутиновић.
II 66696/8

Радови из астрономије

MILANKOVIĆ, Milutin 
       О распореду сунчеве радијације на  површини земље / М. Миланковић. - Београд : [б. 
и.], 1913. - Стр. 101-179 : граф. прикази ; 23  cm 
Библиографија: стр. 171-177. - П. о.: Глас Српске краљевске академије ; књ. 91, 1913. 
М 38
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MILANKOVIĆ, Milutin 
      Uber ein Problem der Warmeleitung und dessen Anwendung auf die Theorie des solaren 
Klimas / von M. Milankovitch. -  Leipzig : B. G. Teubner, 1913. - Str.  64-77 ; 25 cm 
P. o.: Zeitschrift fur Mathematik und Physik ; Bd. 62, H. 1, 1913. 
БМ4 56

MILANKOVIĆ, Milutin 
      O primjeni matematičke teorije sprovođenja toplote na probleme kosmičke fizike / napisao 
Milutin Milanković. -  Zagreb : [s. n. ], 1913. - Str. 109-131 ; 24  cm 
P. о.: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 200,  1913. 
M 51 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      O pitanju astronomskih teorija ledenih doba / napisao Milutin Milanković. - Zagreb : [s. n. ], 
1914. - Str. 141-150 ; 24 cm 
P. о.: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 204,  1914. 
БМ 53 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Uber die Verringerung der Warmeabgabe durch die Marsatmosphare / von M. Milankovitch. - 
Leipzig : Johann  Ambrosius Barth, [s. а. ]. - Str. 465-476 ; 22 cm 
P. о.: Annalen der Physik ; F. 4, Bd. 44, 1914. 
БМ4 68 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Zur Theorie der Strahlenabsorption in der Atmosphare / von M. Milankovitch. - Leipzig : 
Johann Ambrosius Barth, [s. а. ]. - Str. 623-638 ; 23 cm 
P. о.: Annalen der Physik ; F. 4, Bd. 43, 1914. 
БФ4 14

MILANKOVIĆ, Milutin 
      O primjeni matematičke teorije sprovođenja toplote na probleme kosmičke  fizike / napisao 
M. Milanović = Uber die Anwendung der mathematischen Theorie der  Warmeleitung auf 
Probleme der kosmischen Physik / von M. Milankovitch. - Zagreb : Knjižara Jugoslavenske 
akademije “Đuro Trpinac”, 1914. - Str. 82-86 ; 24 cm. - (Izvješća o raspravama matematičko-
prirodoslovnoga razreda / JAZU, Zagreb ; sv. 1, 1914)
P. о.: Rad / JAZU ; knj. 200, 1913. 
БМ4 70 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      O pitanju astronomskih teorija ledenih doba / napisao M. Milanković = Frage der 
astronomischen Theorien der Eiszeiten /  von M. Milanković. - Zagreb : Knjižara  Jugoslavenske 
akademije “Đuro Trpinac”, 1915. -  Str. 115-124 ; 24 cm. - (Izvješća o  raspravama matematičko-
prirodoslovnoga razreda / JAZU, Zagreb ; sv. 3, 1915) 
P. о.: Rad / JAZU ; knj. 204, 1914. 
БФ4 42 
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MILANKOVIĆ, Milutin 
      Ispitivanja o klimi planete Marsa / napisao Milutin Milanković. - Zagreb :  [s. n.], 1916. - Str. 
64-96 ; 24 cm 
P. о.: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 213,  1916. 
БМ 27 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Ispitivanje o klimi planeta Marsa /  napisao M. Milanković = Untersuchungen  uber 
das Klima des Planeten Mars / von M.  Milanković. - Zagreb : Knjižara Jugoslavenske 
akademije L. Hartmana, 1916-7. -  Str. 19-33 ; 24 cm. - (Izvješća o raspravama matematičko-
prirodoslovnoga razreda / JAZU, Zagreb ; sv. 6 i 7., 1916-7) 
П. о.: Rad / JAZU ; knj. 213, 1916. 
БФ 4 41 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Theorie mathematique des phenomenes  thermiques produits par la radiation solaire / par M. 
Milankovitch. - Paris : Gauthier-Villars et Cie, 1920. - XVI, 334 str. : graf. prikazi ; 24 cm 
Na vrhu nasl. str.: Academie yougoslave des sciences et des arts de Zagreb, Ministere de 
l’instruction publique dy Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. 
ПЧ V /13

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Анормални стадиуми планетских атмосфера / од М. Миланковића. - [Б. м. : б. и.], 1922. - 4 
стр. ; 24  cm 
П. о.: Споменица педесетогодишњице професорског рада С. М. Лозанића, 1922. 
БМ 51 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Реформа Јулијанског календара / од  Милутина Миланковића. - Београд : Српска 
краљевска академија наука и уметности, 1923. - 52 стр.: табеле ; 24  cm . - (Посебна издања 
/  Српска краљевска академија наука и  уметности ; књ. 47. Науке природне и математичке 
; књ. 11) 
ПЧ II/8 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Свеправославни конгрес у Цариграду и  његова календарска реформа / М. Миланковић. 
- [Б. м. : б. и.. б. г.]. - 9 стр. ; 23  cm 
П. о.: Мисао ; [1923]. 
БМ 43 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Калорична годишња доба и њихова  примена у палеоклиматском проблему / од  М. 
Миланковића. - Београд : [б. и.], 1923 . - 30 стр. ; 23  cm 
Resume 
П. о.: Глас Српске краљевске академије ; књ. 109,  1923. 
БМ 49 
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MILANKOVIĆ, Milutin 
      Календар Земљине прошлости / од М. Миланковића. - Београд : [б. и.], 1926. - 9 стр. ; 23  
cm 
П. о.: Глас Српске краљевске академије ; књ. 117, 1926. 
БМ 50 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Испитивања о термичкој конституцији планетских атмосфера / од М. Миланковића. - 
Београд : [б. и.], 1926. - Стр. 19-31 ; 23  cm 
П. о.: Глас Српске краљевске академије ; књ. 120, 1926. 
БМ 52 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      О осцилацијама температуре у разним слојевима Земљине атмосфере / од 
М. Миланковића. - Београд : [б. и.], 1929. - стр. 129-146 ; 23 cm 
П. о.: Глас Српске краљевске академије ; књ. 134. 
БМ 45 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Астрономска теорија секуларних варијација климе / од М. Миланковића. - Београд : [б. 
и.], 1931. - стр. 27-89 : граф. прикази ; 23 cm 
П. о.: Глас Српске краљевске академије ; књ. 143. Први разред ; књ. 70. 
БМ 41 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Uber die Uratmosphare der Erde / von M. Milankovitch. - Leipzig : Akademische 
Verlagsgesellschaft, 1931. - Str. 219-222 ; 22 cm 
P. о.: Gerlands Beitrage zur Geophysik ; Bd. 33 (Koppen-Bd. 2), 1931. 
БМ4 51 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Bahnkurve der sakularen  Polverlagerung / von M. Milankovitch. - Belgrade : [s. n.], 1932. - 5 
str. ; 25 cm 
P. о.: Publications mathematiques de l‘Universite de Belgrade, t. 1, 1932. 
БM4 52
 
MILANKOVIĆ, Milutin 
      Секуларна померања Земљиних полова  ротације / од М. Миланковића. – Београд : [б. и.], 
1932. - Стр. 39-74 ; 23  cm 
П. о.: Глас Српске краљевске академије ; књ. 152. Први разред,  књ. 76, 1932. 
БМ 44 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Das Problem der Verlagerungen der Drehpole der Erde in den exakten und in den 
beschreibenden Naturwissenschaften : Erinnerungen an Alfred Wegener / von M. Milankovitch. - 
Belgrade : [s. n.], 1933. - Str. 166-188 ; 25 cm 
P. о.: Publications mathematiques de l'Universite de Belgrade ; t. 2, 1933. 
БM4 53
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MILANKOVIĆ, Milutin
      Нумеричко израчунавање секуларне путање Земљиних полова ротације / од М.  
Миланковића. - Београд : [б. и.], 1933. - 38 стр. ; 24  cm 
П. о.: Глас Српске краљевске академије ; књ. 154. Први разред ;  књ. 77. 
БМ 48 
MILANKOVIĆ, Milutin
      О померању Земљиних полова : успомена на Алфреда Вегенера / од М.  Миланковића. - 
Београд : [б. и.], 1933. - Стр. 3-11, [1] лист са сликом А. Вегенера ; 21 cm 
П. о.: Годишњак нашег неба, 1934.
БМ 42 
 
MILANKOVIĆ, Milutin 
      Der Mechanismus der Polverlagerungen und die daraus sich ergebenden Polbahnkurven / von 
M. Milankovitch. - Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., 1934. - Str. 70-97 : ilustr. 
; 22 cm 
P. о.: Gerlands Beitrage zur Geophysik ; Bd. 42, H. 1.
БМ4 50

 MILANKOVIĆ, Milutin
      Небеска механика / од М. Миланковића. - Београд : Задужбина Луке Ћеловића-
Требињца, 1935. - 333 стр. : граф. прикази ; 25  cm . - (Предавања на Београдском 
Универзитету) 
М 98 

MILANKOVIĆ, Milutin
        Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwendung auf das Eiszeitenproblem / M. 
Milankovitch. - Belgrad : Königlich serbische Akademie, 1941 (Beograd : Štamparija Mihaila 
Ćurčića). - XX, 633 str. : graf. prikazi ; 32 cm. - (Édition speciales / Académie royale serbe ; t. 133. 
Section des sciences mathématiques et naturelles ; t. 33)
ПЧ II 8/133

MILANKOVIĆ, Milutin 
       Основи небеске механике / М. Миланковић. - Београд : Просвета, 1947. - 97 стр. :  граф. 
прикази ; 24  cm 
На врху насл. стр.: Универзитет у Београду. 
Г 221 

MILANKOVIĆ, Milutin 
       Историја астрономске науке од њених  првих почетака до 1727 / М. Миланковић. - 
Београд : Научна књига, 1948. - 167 стр. : граф. прикази ; 24  cm 
На врху насл. стр.: Универзитет у Београду.
 М 88                               
 



81

MILANKOVIĆ, Milutin 
         Астрономска теорија климатских промена  и њена примена у геофизици / 
М. Миланковић. - Београд : Научна књига, 1948. -  V, 159  стр. : граф. прикази ; 24  cm 
На врху насл. стр.: Универзитет у Београду.  
М 106
MILANKOVIĆ, Milutin 
      Uber den Anteil der exakten  Wissenschaften an der Erforschung der  geologischen Vorzeit / 
M. Milankovitch. - Beograd : Academie serbe des sciences, 1954. - 11 str. ; 26 cm 
P. о.: Publications de l’Institut mathematique ; t. 6, 1954. 
БМ4 137 

МИЛАНКОВИЋ, Милутин 
       Основи небеске механике / М. Миланковић. - 2. изд. - Београд : Научна књига, 1955. - 96 
стр. : граф.  прикази ; 24  cm 
На врху насл. стр.: Универзитет у Београду. 
М  249 

MILANKOVIĆ, Milutin 
      Astronomische Theorie der  Klimaschwankungen : ihr Werdegang und  Widerhall / M. 
Milankovitch. - Beograd : Naučno delo, 1957 (Beograd : Akademija). - 58 str. : graf. prikazi ; 
24 cm. - (Monographien / Serbische Akademie der Wissenschaften ; Bd. 280.  Mathematisches 
Institut ; No. 3) 
Na spor. nasl. str.: Астрономска теорија климатских промена : њен постанак и одјек 
ПЧ II /8

MILANKOVIĆ, Milutin 
       Основи небеске механике / Милутин Миланковић. - 3. изд. - Београд : Научна књига, 
1980. - 96 стр. : граф. прикази ; 24 cm  
II 29657                                

MILANKOVIĆ, Milutin 
       Основи небеске механике / Милутин Миланковић. - 4. изд. - Београд :  Научна књига, 
1988. -  96 стр. : граф. прикази ;  24 cm 
II 46469 
 
MILANKOVIĆ, Milutin 
      Canon of insolation and the ice-age problem / Milutin Milanković. - 1st ed. - Beograd : Zavod 
za udžbenike i nastavna sredstva, 1998. - 634 str. : ilustr. ; 24 cm 
Str. 14-48: Milutin Milanković and his canon of insolation / translated by Dragoljub Stefanović:. 
II 64600
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MILANKOVIĆ, Milutin 
      Zgodovina astronomije od njenih prvih začetkov do leta 1727 / M. Milanković ; prevedel 
Črtomir Zupančič. – Ljubljana : Slovenski kjnižni zavod, 1951. - 171 str. : ilustr. ; 21 cm. - 
(Poljudno znanstvena knjižnica ; 27) 
J 345/27 
MILANKOVIĆ, Milutin 
       Кроз васиону и векове / Милутин  Миланковић ; илустровао Григорије  Самојлов. - 
Београд : Техничка књига, 1952  - 287 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Наука и техника ; 1) 
Ј 1053/1 

MILANKOVIĆ, Milutin
       Историја астрономске науке од њених првих почетака до 1727 / М. [Милутин] 
Миланковић. - Београд : Научна књига, 1954 (Нови Сад : Будућност). - 141 стр. : граф. 
прикази ; 24 cm
Тираж 1.500. - Регистар.
М 240

САРАДНИЦИ И УЧЕНИЦИ

BILIMOVIĆ, Anton
       О ротацији земље као система са шест степена слободе / Aнтон Билимовић. – Београд : 
[б. и.], 1934. – Стр. 155-189.
П. о.: Глас Српске краљевске академије, CLXIII, Први разред А. Математичке науке, 80.
БМ 107

BILIMOVIĆ, Anton
       О могућности секуларних померања земљиног пола / Антон Билимовић. – Београд : [б. 
и.], 1932. – Стр. 1-35
П. o. :Глас Српске краљевске академије, CLII, Први разред А. Математичке науке, 76. 
БМ 103

BILIMOVIĆ, Anton
      Zum Mechanismus der Polverlagerungen / Anton Bilimovich. -  Belgrade : [s. n.], 1933. - Str. 
189-199.
P. o.: Publications mathematiques de l`Université de Belgrade, Tome 2, 1933.
БМ 4 77

BILIMOVIĆ, Anton
      Ueber ein Modell yur Demonstration der saekularen Polverlagerungen / Anton Bilimovich. – 
Belgrade : [s. n.], 1934. – Str. 225-228.
P. o.: Publications mathematiques de l`Université de Belgrade, Tome 3, 1934.
БМ4 76
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JARDETZKY, Wenceslav S.
        О кретању чврстог тела на кривој линији / теза Вјачеслава С. Жардецког. - Београд : 
«Скерлић», 1923. - 96 стр. ; 23 cm
Дисертација брањена на Филозофском факултету Универзитета у Београду. - Résumé
П. о.: Глас Српске Краљевске академије; књ. 107.
Д 19

JARDETZKY, Wenceslav S.
       Zur Frage der Polwanderungen / W. Jardetzky. – Leipzig : [s. n.], 1931. - Str. 361-367
P. o.: Gerlands Beitraege yur Geophysik, Bd. 32.
БФ4 37

JARDETZKY, Wenceslav S
       Recherches mathématiques sur l’évolution de la terre / W. Jardetzky. - Beograd : Srpska 
kraljevska akademija, 1935. - 202 str. ; 24 cm. - (Académie royale serbe. Édition spéciales. T. 
107, Section des sciences mathématiques et naturalles. T. 29)
ПЧII 8/107

EWING, Maurice W.
       Elastični talasi u slojevitim sredinama / V. Moris Eving, Venceslav S.Jardecki i Frank Pres ; 
[preveo Miroslav Stefanović]. - Beograd : BIGZ, 1972. - XI,359 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Prevod dela: Elastic waves in layered media.
II 57712

MIŠKOVIĆ, Vojislav V.
      Nouvelles tables de precession / V. V. Michkovitch. -   Beograd : [s. n.], 1935. – Str. 38
P. o.: Publications de l`Observatoire astronomique de l`Universite de Belgrade, 1935.
M 174

ZEUNER, Frederick E.
       Dating the past: an introduction to geochronology / Frederick E. Zeuner. – 4th ed. - London: 
Methuen & Co., 1958.
N5 790

Дела посвећена Милутину Миланковићу

ŽIVOT i delo Milutina Milankovića
        Живот и дело Милутина Миланковића : 1879-1979 / [одговорни уредник Татомир 
П. Анђелић]. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1979. - 198 стр., [8] табли : 
илустр. ; 24 cm. - (Галерија САНУ ; 36)
II 29744
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NAUČNI skup Život i delo Milutina Milankovića 1879-1979. (1979 ; Beograd)
       Живот и дело Милутина Миланковића 1879-1979. : научни скуп одржан у Српској 
академији наука и уметности од 10. до 12. октобра 1979. године / уредник Милутин 
Гарашанин. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1982 (Београд : “Србија”). - VII, 
229 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Научни скупови / САНУ ; књ. 12. Председништво ; књ. 3)
II 37612
MILUTIN Milankovitch Anniversary Symposium (2004 ; Belgrade)
      Paleoclimate and the earth climate system : invited lectures / Milutin Milankovitch 
Anniversary Symposium, Belgrade, 30 August - 2 September 2004 ; editors André Berger, Marko 
Ercegovac, Fedor Mesinger. - Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2005. - 190 str. 
: graf. prikazi ; 30 cm. - (Scientific meetings / Serbian Academy of Sciences and Arts, ISSN 1451-
2025 ; vol. 110. Department of Mathematics, Physics and Geo-Sciences ; book 4)
III 7403

FILIPI-MATUTINOVIĆ, Stela
       Милутин Миланковић : великан светске науке са Београдског универзитета : каталог 
изложбе / [аутор изложбе и каталога Стела Филипи Матутиновић ; аутор уводног текста 
и стручни консултант Александар Петровић]. - Београд : Универзитетска библиотека 
“Светозар Марковић”, 2006 (Београд : Лавалу). - 40 стр. : илустр. ; 24 cm
II 76551

Дела из историје астрономије у Србији
  

MIŠKOVIĆ, Vojislav V.
        Хронологија астрономских тековина / Војислав В. Мишковић. – Београд : САНУ, 
Одељење природно-математичких наука, 1975-1976. – 2 књ. (133, 148 стр.) : илустр. ; 25 cm
II 21264/1,2

MIŠKOVIĆ, Vojislav V.
        Хипарх / Војислав В. Мишковић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1976. 
- (Посебна издања / Српска академија наука и уметности ; књ. 490)
II 24091

ŠEVARLIĆ, Branislav M.
       Istorija astronomske nauke : od Njutnova doba do naših dana / Branislav M. Ševarlić ; s 
prilozima Branislava Ševarlića, Rajka Petronijevića i Nenada Jankovića. - Beograd : Prirodno-
matematički fakultet Univerziteta : Jugoslovenski zavod za produktivnost rada, 1986. - 194 str. 
; 24 cm
II 42405

JANKOVIĆ, Nenad Đ.
      Astronomija u starim srpskim rukopisima : doktorska disertacija / Nenad Đ. Janković. - 
Beograd : [N. Janković], [s. a.]. - 368, [7] listova s tablama ; 29 cm
Bibliografija. - Umnoženo za odbranu. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
РД 2026
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JANKOVIĆ, Nenad Đ.
      Астрономија у српским штампаним календарима до 1900. / Ненад Ђ. Јанковић. - [1. 
изд.]. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1994. - 179, [22] стр. : илустр. ; 24 
cm. - (Посебна издања / Српска академија наука и уметности ; књ. 628. Одељење природно-
математичких наука ; књ. 70)
На спор. насл стр.: Astronomy in Serbian printed calendars up to 1900. - Астрономски изрази 
из српских календара: стр. 119-153. - Библиографија: стр. 155-174. - Summary. - Регистар.
II 57833
JANKOVIĆ, Nenad Đ.
      Откривање васионе : историја астрономије до XIX века / Ненад Ђ. Јанковић. - Београд : 
Музеј науке и технике : Завод за уџбенике и наставна средства, 1996. - XV, 904 стр. : илустр. 
; 24 cm. - (Свет науке и технике ; књ. 4)
Регистри.
II 60566                              

RAZVOJ astronomije kod Srba
     Развој астрономије код Срба = Development of astronomy among Serbs / edited by M. S. 
Dimitrijević, J. Milogradov-Turin and L. Č. Popović. - Београд : Астрономска опсерваторија, 
1997. - 275 стр. : илустр ; 24 cm. - (Публикација Астрономске опсерваторије у Београду ; св. 
56)
II 62134

KONFERENCIJA Razvoj astronomije kod Srba (3 ; 2004 ; Beograd)
       Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба III, Београд 25-28. април 
2004. / уредник Милан С. Димитријевић = Proceedings of the Conference Development of 
Astronomy Among Serbs III, Belgrade, April 25-28, 2004 / edited by Milan S. Dimitrijević. 
- Београд : Астрономско друштво “Руђер Бошковић”. - 419 стр. : илустр. ; 24 cm. - 
(Публикације Астрономског друштва “Руђер Бошковић” = Publications of the Astronomical 
Society “Rudjer Bošković”, ISSN 0506-4295 ; св. 6) 
Библиографија уз већину радова. - Abstracts. - Регистар. 
II 76860     

DIMITRIJEVIĆ, Milan S.
        Српски астрономи у индексу научних цитата у XX веку = Serbian astronomers in Science 
Citation Index in the XX century / Милан С. Димитријевић. - Београд : Задужбина Андрејевић, 
2005. - 398 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Inspiratio / Задужбина Андрејевић; књ. 2)
II 75260

KONFERENCIJA Razvoj astronomije kod Srba (4 ; 2006 ; Beograd)
       Зборник радова Конференције Развој астрономије код Срба IV, Београд 22-26. април 
2006. / уредник Милан С. Димитријевић = Proceedings of the Conference Development 
of Astronomy Аmong Serbs IV, Belgrade, April 22-26, 2006. / ed. by Milan S. Dimitrijević. - 
Београд : Астрономско друштво “Руђер Бошковић”. - 681 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Публикације 
Астрономског друштва “Руђер Бошковић” ; св. 7, ISSN 0506-4295 = Publications of the 
Astronomical Society “Rudjer Bošković” ; no. 7) 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија уз већину радова. - 
Abstracts. - Регистар.
II 80554       
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Страна дела из историје астрономије

BERRY, Arthuro
       Compendio di storia della astronomia / Arturo Berry ; tradotto dall’inglese dal dottor Dionisio 
Gambioli con due appendice ; riveduta e corretta dall’astronomo Elia Milosevich. – Roma [etc.] : 
Albrighi, Segati e C., 1907. – XXVII, 612 str. ; 20 cm
M6 2

FOERSTER, Wilhelm Julius
       Die Lehre von der Bewegung der Erde im greichischen Altertum / von Wilhelm Foerster. – Aus: 
Himmel und Erde. – Str. 289-299
БГ4 59

DUHEM, Pierre
        Le système du monde : histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic / Pierre 
Duhem. - Paris : A. Hermann et fils, 1913-1917. - 5 knj. ; 25 cm
M3 5

BIGOURDAN, Guillaume
       L’ astronomie : évolution des idées et des methods / G. Bigourdan. -  Paris : E. Flammarion, 
1916. – VII, 399 str. ; 19 cm. – (Bibliothèque de philosophie scientifique)
M3 1

DUHEM, Pierre
       Le système du monde : histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic / Pierre 
Duhem. - Paris : Hermann, 1954-1974. - 10 knj. ; 25 cm
Sadrži:
T. 1. - 1954. - 512 str.
T. 2. - 1974. - 522 str.
T. 3. - 1958. - 549 str.
T. 4. - 1973. - 597 str.
T. 5. - 1954. - 596 str.
T. 6. - 1973. - VIII, 740 str.
T. 7. - 1956. - 664 str.
T. 8. - 1958. - 512 str.
T. 9. - 1958. - 442 str.
T. 10. - 1959. - 528 str.
II 18796
OPPENHEIM, Samuel
       Das astronomische Weltbild im Wandel der Zeit / S. Oppenheim. – Leipzig [etc] : B. G. Teubner, 
1920. – 2 knj. ;  19 cm. - (Aus Natur und Geisteswelt; Bd. 444-445)
Sadrži:
Teil 1: Vom Altertum bis zur Neuzeit. - 3 Aufl., mit 18 Abbild. im Text. – 136 str.
Teil 2: Moderne Astronomie. - 2 Aufl., mit 9 Fig. im Text und 1 Tafel. – 130 str.
J 2
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GALILEI, Galileo
      Opere / a cura di Seb. Timpanaro. – Milano [etc] : Rizzoli, 1936-1938. – 2 knj. ; 19 cm 
Sadrži:
Vol. 1: Dialogo dei massimi sistemi. Le mecaniche. La bilancetta. Sopra le scoperte de i dadi. 
Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua o che in quella si muovona. ... – 1936. – 1078 
str., 6 sl., 6 faks.
Vol. 2: Dialoghi delle nuove scienze. Il saggiatore. – 1938. – 877 str., 9 sl., 3 faks. 
I 7443

KEPLER, Johannes
      Gesammelte Werke. / hrsg. im Auftrag der deutschen Forschungsgemeinschaft und der 
bayerischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Walther von Dyck und Max 
Caspar. – München : C. H. Beck, 1938 -1975. – knj. ; 31 cm
Sadrži:
Bd. 1: Mysterium cosmographicum de stella nova / hrsg. von Max Caspar ; mit einem bildniss des 
Verfassers. – 1938. – XV, 429 str. : ilustr.
Bd. 2-3: Astronomia nova / hrsg. von Max Caspar. – 1937-1938
Bd. 4: Kleinere Schriften 1602/1611 : Dioptrice / hrsg. von Max Caspar und Franz Hammer. – 1941. 
– 524 str.
Bd. 5: Chronologische Schriften / hrsg. von Franz Hammer. – 1953. – 469 str.
Bd. 6: Harmonice mundi / hrsg. von Max Caspar. – 1940. – 562 str.
Bd. 7: Epitome astronomiae Copernicanae / hrsg. von Max Caspar. – 1953. – 617 str.
Bd. 8: Mysterium cosmographicum : Editio altera cum notis. De cometis hyperaspistes / bearbeitet 
von Frany Hammer. – 1963. – 516 str.
Bd. 9: Mathematische Schriften / bearbeitet von Franz Hammer. – 1960. – 560 str.
Bd. 10: Tabulae Rudolphinae / bearbeitet von Franz Hammer. – 1969. – 277, 142, 126 str., 1 sl., 1 
karta
Bd. 13: Briefe 1590-1599 / hrsg. von Max Caspar. – 1945. – XVII, 432 str.
Bd. 14: Briefe 1599-1603 / hrsg. von Max Caspar. – 1949. – 520 str.
Bd. 15: Briefe 1604-1607 / hrsg. von Max Caspar. – 1951. – 568 str.
Bd. 16: Briefe 1607-1611 / hrsg. von Max Caspar. – 1954. – 482 str.
Bd. 17: Briefe 1612-1620 / hrsg. von Max Caspar. – 1955. – 535 str.
Bd. 18: Briefe 1620-1630 / hrsg. von Max Caspar. – 1959. – 592 str.
Bd. 19: Documente zu Leben und Werk / bearbeitet von Martha List. – 1975. – 551 str.
M4 241

KOPERNIK, Nikolaj
       Nikolaus Kopernikus Gesamtausgabe. – München : R. Oldenbourg, 1944-1949. – 2 knj. ; 30 cm
Sadrži:
Bd. 1: Opus de revolutionibus caelestibus manu propria faksimile – Wiedergabe. – 1944. – 1 knj. 
(razl. pag.). – Faksimilno izd.
Bd. 2: De revolutionibus orbium caelestium. Textkritische Ausgabe. – 1949. – 470 str.
III 514
RAJKOV, B. Е.
       Очерки по истории гелиоцентрического мировозрения в России : из прошлого русского 
естествознания / Б. Е. Райков. – 2. изд. – Москва [итд.]: Акад. наук СССР, 1947. – 390 стр. : 
илустр. ; 22 cm. – (Акад. наук союза ССР. Научно популярная серия)
М9 124
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DOIG, Peter
      A consice history of astronomy / by Peter Doig ; foreward by Harold Spencer Jones. – London 
: Chapman & Hall, 1950. – XI, 320 str. ; 22 cm
M5 265

PTOLOMAEUS Claudius 
      The Almagest / by Ptolemy ; [translated by R. Catesby Taliaferro]. On the revolutions of the 
heavenly spheres / by Nicolaus Copernicus ;[translated by Charles Glenn Wallis]. Epitome of 
Copernican astronomy : IV and V ; The harmonies of the world / by Johannes Kepler ; [translated 
by Charles Glenn Wallis]. - Chicago [etc.] : Encyclopaedia Britannica, 1952. - XIV, 495 str. : graf. 
prikazi ; 24 cm. - (Great books of the western world ; vol. 16)
II 1973/16

GALILEI, Galileo
      Sensate esperienze e certe dimostrazioni / antologia a cura di Franz Brunetti, Ludovico 
Geymonat. – Bari : Laterza, 1961. – 250 str. ; 20 cm. – (Piccola biblioteca filosofica)
I 124

KOPERNIK, Nikolaj
       Dziela wszystkie / Mikolaj Kopernik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1972- . – knj. ; 30 cm
Dosadašnji sadržaj:
Tom. 1: Rekopis dziela Mikolaja Kopernika „O obrotach“. Fascimile. – 1972. – X, 73 str, 448 faks.
III 2225

WEIDNER, Ernst F.
       Handbuch der babylonischen Astronomie. Bd. 1, Der babylonische Fixsternhimmel : Beiträge 
zur ältesten Geschichte der Sternbilder / von Ernst F. Weidner. - Leipzig : Zentralantiquariat der 
DDR, 1976. - 146 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Assyriologische Bibliothek ; 23, Lfg. 1)
Fototipsko izd.: Leipzig : J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1915.
III 5194/1     

DURHAM, Frank
        Frame of the universe: a history of physical cosmology / Frank Durham, Robert 
D.Purrington. – New York : Columbia University Press, 1983. – IX, 284 str.: ilustr. ; 24 cm
Bibliografija: str. 267-275. – Registar.
II-41099

ASTRONOMICAL cuneiform texts: Babylonian ephemeredes of the Seleucid period for the motion 
of the sun, the moon, and the planets / Ed. By O.Neugebauer. – New York [etc.] : Springer Verlag, 
1983. – 3 knj ; 30 cm. – (Sources in the history of mathematics and physical sciences; 5)
Sadrži:
Vol. 1 : Introduction ; The moon. – XVIII, 278 str.
Vol. 2 : The planets ; Indíces. – X, 279-511 str. – Bibliografija: str. 461-466.
Vol. 3 : Plates. – 255 str. : ilustr.
III-4110
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HERBSTER, Rainer
       Die Grundlagen der frühen chinesischen Astronomie : Bestimmung der Periode und Bahn 
der Sonne : Dissertation / Rainer Herbster. - Frankfurt am Main : Universität Frankfurt am Main, 
1986. - 99 str. ; 21 cm
ДН 541

LEVERINGTON, David
      A history of astronomy : from 1890 to the present / David Leverington. - Berlin [etc.] : 
Springer, 1996. - XII, 365 str. : ilustr. ; 23 cm 
II-60941

WRIGHT, M.R.
       Cosmology in antiquity / M. R. Wright. - London [etc.] : Routledge, 1996. - X, 201 str. : ilustr. ; 
22 cm. - (Sciences of antiquity)
II-63127
KRAUSS, Rolf
       Astronomische Konzepte und Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten / Rolf Krauss. - 
Wiesbaden : Harrassowitz, 1997. - XVI, 297 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ägyptologische Abhandlungen, 
Bd. 59)
Registar.
II 64641         

BRACK-Bernsen, Lis 
       Zur Entstehung der babylonischen Mondtheorie : Beobachtung und theoretische Berechnung 
von Mondphasen / Lis Brack-Bernsen. - Stuttgart : F. Steiner, 1997. - VIII, 142 str. : graf. prikazi ; 
23 cm. - (Boethius ; Bd. 40)
II 62692   

HEATH, Thomas
       Aristarh sa Samosa, antički Kopernik : istorija grčke astronomije do Aristarha, zajedno 
s Aristarhovom „Raspravom o veličinama i udaljenostima Sunca i Meseca“ / novi grčki tekst 
s prevodom na engleski i opaskama ser Tomasa Hita ; [priređivač Miroslav Filipović ; prevod 
Tatjana Milosavljević]. - Beograd : Agencija za marketing i finansijski konsalting, 2007. - 409 str. 
: graf. prikazi, tabele ; 24 cm
Prevedeno prema: Aristarchus of Samos, the Ancient Copernicus / a new Greek text with 
translation and notes by Sir Thomas Heath. - Deo teksta uporedo na grč. i srp. jeziku. - 
Predgovor priređivača: str. 3. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar. - Sadrži i: 
O veličinama i udaljenostima sunca i meseca / Aristarh sa Samosa. 
II-82442  
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Речници и енциклопедије астрономије

HARTMANN, William K.
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; 28 cm
III 5788

KITCHIN, Chris
      Illustrated dictionary of practical astronomy : with 273 figures, including 3 in colour / Chris 
Kitchin. - Berlin : Springer, 2002. - VIII, 280 str. : ilustr. ; 29 cm
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Даница Филиповић 
                                 
РЕТКЕ КЊИГЕ ИЗ АСТРОНОМИЈЕ 
у фонду Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић»

У богатој ризници књига Универзитетске библиотеке, могу се наћи и неке веома 
ретке публикације из области астрономије.
Међу оријенталним рукописима налази се неколико дела, било оригинала, 
било преписа, насталих у раздобљу од 1691. до 1769. године. Ови рукописи су 
изузетно декоративни, са лепим дијаграмима и цртежима.
Од штампаних књига, најстарије дело је из 1488. године. То је дело Гаја Јулија 
Хигина – Caius Julius Hyginus, римског граматичара родом из Шпаније, по 
некима из Александрије, Poeticon astronomicon, објављено у Венецији. Ово 
издање, повезано кожом, има украшене иницијале и 48 слика-дубореза.
Peter Apian, познат још и као  Peter Bienewitz или Bennewitz, рођен је у 
Саксонији 1495. године. Студирао је математику, астрономију и космографију на 
Универзитету у Лајпцигу, а затим и у Бечу. Године 1524. објавио је значајно дело 
Cosmographiaseudescriptiototiusorbis, која је била базирана на Птоломејовој 
Космографијии представљала је увод у астрономију, географију, картографију. 
Апијан је био и један од најуспешнијих популаризатора астрономских наука у XVI 
веку. Универзитетска библиотека има његову Космографију из 1550. године.
Georg von Peurbach (1423-1461) - Purbach, Purbachius, био је астроном и 
математичар. Предавао је астрономију у Бечу. Сматра се оцем математике 
и обсервационалне астрономије. Његово дело Theoricae novae planetarum 
објављено је у Нирнбергу 1472. године.
Дубровчанин Никола Нашљековић, Nale, песник, бавио се и математиком. Био 
је позван од папе Гргура XIII да дâ своје мишљење о реформи календара. У 
књизи Dialogosopra lasferadelmondo,  објављеној у Венецији 1579. године, 
писао је и о планетама и разним теоријама о кретању небеских тела.
Никола Витов Гучетић, филозофски писац, дубровачки хуманиста, студирао 
је у Падови и другим градовима Италије. У његовој расправи Dialogosoprale
Metheore, 
из 1584. године, има делова који говоре о кометама, звездама, галаксији.
Један од најпознатијих Дубровчана, Руђер Бошковић, математичар, астроном, 
професор универзитета,  једно време и директор астрономске опсерваторије 
код Милана, заступљен је делима из 1756. и 1785. године.
Француски свештеник Marc Antoine Guigues, аутор је дела из 1700. године, La 
Sfera geografico-celeste. Остао је запамћен и по томе што је изјавио да веровати 
у то да Сунце обасјава свет, значило би имати ум Ђордана Бруна који је, по 
одлуци Свете Инквизиције спаљен, јер је подржавао такву дрскост. 
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Немачки астроном Јохан Хиеронимус Шретер, Johann Hieronymus Schröter, 
(1745-1816), студирао је право у Гетингему. Близу Бремена сазидао је и опремио 
опсерваторију и постао познат јер је описао површину Месеца и других планета. 
Његово дело, касније оспорено, датира из 1791. године.
Дело Katechismus der Astronomie из 1869. налазило се у личној библиотеци  
професора универзитета Јована Жујовића и има његов потпис на корицама.
Неколико дела британског астронома Ричарда Ентонија Проктора, Richard 
Anthony Proctor (1837-1888), који је дао најранију карту Марса 1867. године, 
налази се у овој групи, захваљујући и томе што је на једној његовој књизи, 
HandbookoftheStars из 1866. године, написано да је она поклон, децембра 1945. 
године, Краљевског астрономског друштва библиотекама које су оштећене у 
рату.
Атанасије Стојковић је рођен у Руми 1773. године. Студије физике завршио је 
у Гетингему, где је и докторирао. Славу научника стекао је својим тротомним 
делом Физика које је објавио у Будиму 1801-1803. То је била прва књига о 
физици на српском језику. У првом тому ове публикације има доста појмова из 
области астрономије.
Значајна је такође и преписка Милана Недељковића (1857-1950), професора 
астрономије и метеорологије, оснивача Опсерваторије Велике школе која се 
чува у Одељењу реткости.
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Милутин Миланковић докторирао је на Техничком универзитету у Бечу
1904. са темом „Теорија линија притисака (“Theorie der Druckkurven). Био
је први Србин доктор техничких наука. Примерак његовог руком писаног
докторатачувасеуархивуТехничкогуниверзитета,афотокопијасечувау
Универзитетскојбиблиотеци«СветозарМарковић»уБеограду.Занимљиво
је да у раду објављеном у Nexus Network Journal 9 (2007) 185210 аутора
ФредерикаФоцестојидајејединосрпскиматематичарМилутинМиланковић
у својој дисертацији и радовимаобјављеним у часописимаод 1904. до 1910.
анализирао теорију линије притисака са механичке и математичке тачке
гледишта,штоимазначајазаграђевинарствоиданас.
Дана17.12.1954.испунилосе50годинаододбранеМиланковићевогдоктората
иАкадемијскисенатВеликетехничкешколеуБечуодлучиоједаМиланковићу
томприликомдоделизлатнудокторскудиплому јер јесауспехомрадиона
развиткутехничкихнаукаитимеподигаоугледтевеликешколе.
ТомприликомректорТехничкогуниверзитетауБечуналожиоједасењегов
дописукојемкажедајеМилутинМиланковићстудентТехничкогуниверзитета
који је својим делом у науци значајно подигао углед универзитета чији је
студент био, залепи у књигу уписа студената из 1902. уз име Милутина
Миланковића, као трајна успомена на њега. То је од оснивања Техничког
универзитета1815.доданас јединислучајдасетакавдописунесеукњигу
уписастудената.

УАрхивуУниверзитетачувајусесвекњигеуписаиархиварнам јељубазно
омогућиодавидимоиснимимокњигууписаиректоровописмо.
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