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ПРОФ. ДР СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИЋ 

(15. 07. 1928 – 11. 09. 2015) 

 

Слободан Ж. Марковић је рођен 15. јула 1928. године у Горњем Мушићу код 

Ваљева. Основну школу је завршио у Доњој Топлици, а у Белој Цркви завршава 

први разред гимназије. У Панчеву наставља школовање током ратне 1941. године. 

Од 1944. се активно укључује у Народноослободилачки покрет. Четврту мешовиту 

гимназију је завршио 1948. у Београду, и исте године започео студије на 

Филозофском факултету, на групи за Југословенске језике и књижевност. 

Дипломирао је 1952. Након дипломирања радио је у Вршцу као гимназијски 

професор, а потом је постављен за републичког школског инспектора. Управа и 

Савет Филозофског факултета у Београду су га изабрали за професора средњих 

школа при Катедри за југословенску књижевност 1956. године, а 1960. за асистента 

за новију југословенску књижевност. Био је предавач и на универзитетима у 

Гетингену, Пекингу, Нишу и Приштини.  

Од 1956. први пут покреће наставу из области Књижевност за децу. У 

октобру 1963. одбранио је докторат под називом: Живот и књижевно дело Јована 

Поповића: 1905–1952. За декана Филолошког факултета је изабран 1979. године и ту 

функцију је обављао до 1981.  

Један је од оснивача и дугогодишњи директор Међународног славистичког 

центра Србије; дужи низ година био је председник Друштва за српски језик и 

књижевност Србије и Савеза славистичких друштава Југославије; главни и 

одговорни уредник часописа „Књижевност и језик”; председник Управног одбора 

Змајевих дечјих игара; главни уредник часописа „Детињство”; почасни члан 

Председништва Међународног комитета слависта; потпредседник и председник 

УНЕСКО асоцијације радника на књизи за децу и стални научнисаветник; један од 

оснивача и члан Извршног одбора Вукове задужбине, један од оснивача и 

десетогодишњи председникУправног одбора Задужбине „ДесанкеМаксимовић”, као 

и дугогодишњи председник Културно-просветне заједнице Србије. 
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Научни рад професора Слободана Ж. Марковића био је посвећен историји 

нових југословенских књижевности, њиховој међусобној повезаности и везама 

са светском књижевношћу, као и књижевности за децу.  

За свој рад добио је више признања, између осталих и Вукову награду, Меда-

љу Хумболтовог универзитета, медаљу Ханс Кристијан Андерсен, немачки орден 

Велики крст I реда зазаслуге у међународној сарадњи. Одликован је 1988. Године 

Орденом заслуга за народ са златном звездом Социјалистичке федеративне репу-

блике Југославије. 

Слободан Ж. Марковић је поклонио библиотекама Колубарског округа преко 

9000 књига. Градској библиотеци у Љигу је поклонио преко 5000 наслова, и захва-

љујући том поклону је 30. априла 2012. отворена Дечја библиотека која носи име 

Слободана Ж. Марковића.  

Професор Слободан Ж. Марковић је преминуо 11. септембра 2015. године у 

Београду. 


