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Предговор

Библиографија др Данила Ж. Марковића износи скоро 950 
библиографских јединица. Др Марковић објавио је више књига 
из области социологије (уџбеника, мо нографија и приручника), 
аутор је пет универзитетских уџбеника и коаутор три са 
својим млађим колегама. Ти универзитетски уџбеници имали 
су више издања и преведени су и на више светских језика: Оп-
шта со циологија 11 издања на српском и три издања на ру
ском; Социологија рада, 10 издања на српском, два на руском и 
једно на албанском; Социологија безбедног рада, три издања на 
српском и по једно издање на руском и македонском; Социјална 
екологија, пет издања на српском, три издања на руском и по 
једно издање на енглеском, белоруском и бугарском. Преводи тих 
уџбеника користе се и у иностранству као уџбеници (у Русији: 
Општа социологија, Социологија рада, Социологија безбедног 
рада и Социјална екологија; у Белорусији Социјална екологија; 
у Бугарској Со цијална екологија). Др Марковић је и аутор 13 
и коаутор четири монографије. Његове четири моно графије 
су објављене само на руском, једна само на енглеском, а једна на 
српском, руском и румунском језику. Уз све то др Марковић је 
аутор и десет брошура. 

Научне радове из области социологије др Марковић је 
објављивао у земљи и иностранству. Неки од објављених радо
ва преведени су пошто су већ публиковани на српском језику, а 
други су објављени само на другим језицима. Поред објављивања 
на српском језику др Марковић је објављивао радове и на руском, 
енглеском, пољском, бугарском, немачком, француском, чешком, 
македонском, шпанском и албанском.
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У овој библиографији, припремљеној поводом осам десето
годишњице др Марковића његови радови су сврстани у две основ
не групе: радови објављени на српском и радови објављени на дру
гим језицима. У оквиру ових група радови су подељени у подгру
пе: књиге (уни верзитетски уџбеници, монографије, приручници, 
брошуре, радови објављени у часо писима и зборницима радова по 
пред метној одређености: општа социологија – 79; социологија 
рада – 162); социо логија безбедног рада – 69; социјална екологија 
– 58; социо логија образовања 94 и социологија политике – 96. У 
посебним деловима исказане су објављене рецензије и прикази о 
великом броју књига у часописима (око 120) и у недељним и днев
ним новинама. На крају овог излагања дат је преглед интервјуа 
др Марковића који се односе на његово научностручно и шире 
друштвено ангажовање. У делу библиографије о радовима који 
су објављени на другим језицима њихова кла сификација је не
што упрошћена. у њој су радови сврстани у следеће групе: књиге 
(универзитетски уџбеници, мо нографије, приручници); радови 
објављени у часописима и зборницима радова, и интервјуи. 

Други део књиге садржи основне податке из биографије 
Марковића: основне личне податке, основне фазе у његовом 
образовању и професионалном развоју; податке објављене у 
рецензијама и приказима његових књига, њиховим оценама и 
цитирању у иностранству; податке о његовим функцијама на 
униерзитету и широј друштвеној заједници и податке о награ
дама и приз нањима која је др Марковић добио за педагошки и 
научни рад. 

У сагледавању укупне делатности др Марковића треба 
узети у обзир још две чињенице: његову активност у раду на 
утемељењу и унапређивању високог школства и образовања 
и промоцији млађих научних кадрова. Марковић је учество
вао у оснивању Универзитета у Ни шу: Факултета заштите 
на раду, Филозофског фа култета, Технолошког факултета у 
Лесковцу и Учи тељског факултета у Врању. Учествовао је и 
у оснивању учитељских факултета у Ужицу, Јагодини, При
зрену и Сомбору. Уз то др Марковић је активно учествовао у 
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организовању и извођењу последипломских (магистарских и 
докторских сту дија) из социологије рада, социјалне екологије и 
социологије безбедног рада на Економском, Филозофском, Факул
тету заштите на раду на Уни верзитету у Нишу, а на Универ
зитету у Београду на Факултету политичких наука, Машин
ском факултету и Факултету за физичку културу и спорт. 

Запажена је његова активност у изграђивању научног под
млатка. Млађе колеге укључивао је у реализацију научноис
траживачких пројеката и са њима писао заједничке уџбенике 
и приручнике у земљи (др Б. Прокићем, др Љубишом Крстићем, 
др Миљаном Словић, др Зораном Ђуричићем, др С. Бјелицом,  
др У. Шува ковићем, др В. Ранђеловићем, др Петром Хафнером, 
др Иваном Булатовићем, др С. Димитријевићем, др М. Закићем, 
др Б. Станковићем и В. Милтојевићем) у иностранству  
(др В. И. Жуковом, др В. И. Банагбом, др З. Голенковом). Уз то 
др Марковић, у подршци и афирмисању млађих колега објавио 
је у разним часописима позитивне рецензије и прилоге њихових 
радова. 

Најзад, али не од мањег значаја је активност др Макровића 
у свим републикама бивше Југославије, простору који се сада 
најчешће означава као «југо словенски» што указује да научни 
рад није, и не мора да буде ограничен географским и државнопо
литичким границама, посебно данас у условима глобализације 
знања и образовања.
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Данило Ж. Марковић

Ако говоримо о животу, раду и дометима било кога 
појединца, прво морамо поћи од његове стартне линије, од по-
четних услова да бисмо потпуније и објективно оценили његова 
постигнућа. Данило Ж. Марковић је кренуо у науку и свет из 
много тежих материјалних прилика од највећег броја својих 
генерацијских вршњака које је надмашио и научним резултатом 
и укупним животним делом. Потекао у си ромашној сеоској по-
родици у којој није било књига, сем школских уџбеника, у среди-
ни удаљеној од културне климе и утицаја, он није имао услова и 
отворених видика за напредак у том првом периоду у коме се за 
дете најлакше лепе нова знања и појмови. Али, као компензацију 
за то, у па тријархалном окружењу, упијао је људске вредности, 
осе ћања за честитост и поштење, за поштовање другог, за на-
чело да све треба постићи марљивим радом, да пут до успеха 
никад није лак. А носио је у себи природну бистрину и радоз-
налост. Читао је оне књиге које су му биле доступне, црпећи из 
њих знања, али живот му је био највећа школа из које се учио 
човечности и правди. То је здрава основа на којој је он градио 
свој интелектуални и радни профил.

Најкраћи биографски подаци. Рођен 1933. године у селу 
Долу где је завршио основну школу, а гимназију је завршио у 
оближњој Белој Паланци. На Правном факултету у Београду 
дипломирао је 1958. године, а докторску ди сертацију одбра-
нио је на Еко номском факултету (теоријско-економски смер) 
у Београду. Године 1960. изабран је за асистента за предмет 
Социологија на Правно-економском фа култету у Нишу, а на 
истом факултету изабран је за доцента 1970. године, а кад се 
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тај факултет поделио на правни и економски, наставио је да 
ради на овом другом на коме је постао ванредни професор 
1974. године. На Фа култету политичких наука у Београду  из-
абран је за редовног професора социологије 1975. године. Од 
1994. до 1998. био је изванредни и опуномоћени амабасадор СР 
Југославије у Руској Федерацији, а  потом редовни професор за 
предмет социјална екологија на Учитељском факултету у Бе-
ограду. Као хонорарни професор Данило Ж. Марковић је био 
ангажован на више факултета на основним и после ди пломским 
студијама (Меди цински факултет у Нишу, Технички факултет 
у Нишу, Филозофски факултет у Нишу,  Факултет заштите на 
раду у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, Де фекто лошки 
факултет у Београду, Факултет за социологију, по литичке науке 
и но винарство у Љубљани. На последипломским ма гистарским 
студијама држао је наставу у Нишу на Фи лозофском факултету 
и Факултету заштите на раду; у Београду на Факултету поли-
тичких наука, Факултету за физичку културу и Машинском фа-
култету. За време студијских боравака или по позиву  држао је 
предавања у Бугарској, Пољској, Немачкој, Великој Британији, 
Фран цуској, Руској федерацији, Кини. Био је члан редакција 
већег броја часописа и уредник више зборника. Обављао је више 
врло одговорнох функција на универзитету (декан, члан саве-
та, члан матичне комисије, шеф катедре, министар просвете у 
пет влада Републике Србије, посланик у првој вишестраначкој 
Народној скупштин Србије, опуномоћени асмбасадор Савезне 
Републике Југославије у Руској Федерацији) 

Кад човек у себи сједини дух, знање, научну радо зналост 
и изузетну радиност, онда то резултује богатом стваралач-
ком продукцијом. А све то сливено је у личности Данила Ж. 
Марковића и зато је он сингуларна појава не само у социолошкој 
науци, која је његово основно опредељење,  него у и у култур-
ном и јавном животу Србије. Ретки су људи који су се, попут 
Марковића, врло успешно бавили различитим активностима у 
тако широком дијапазону. Данило Ж., по пу ларни Дача, је на-
учник великог формата; пионирски је про ширио координа-
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те социолошке нау ке уводећи нове социо лошке дисциплине 
– соцо логију рада, социологију заштите на раду и социјалну 
екологију. Утемељивач је тих дисциплина па је признат и по-
знат по својим научним дометима не само на југословенским 
просторима него и свету. Радови су му објављивани на руском, 
бугарском, немачком, енглеском и пољском језику. Кад се томе 
дода податак да је његова Општа социологија доживела двана-
ест издања на српском и три издања на руском језику и да је 
као уџбеник коришћена на више универзитета и виших шола не 
само у Србији него и у другим републикама бивше Југославије 
и на више универзитета у Руској федерацији и Заједници неза-
висних држава, онда се мора закључити да је његово дело до-
било широку и потпуну научну верификацију. Дакле, веома је 
заслужан за развој социологије. Много енергије и знања уложио 
је у развој обра зовања у Србији првенствено као министар про-
свете и најзаслужнији је што је у Србији уведено факултетско 
образовање учитеља. Више од свих  наших научних  радника про-
учавао је глобализацију као актуелан светски процес указујући 
на њену неумитност, на позитивне и негативне ефекте, нарочи-
то на мале земље. Томе питању посветио је радове Социологија 
и глобализација, Глобализација и обра зовање, Цивилизацијске 
промене и образовање. Његови радови се одликују ширином за-
хвата, ана литичком дубином, из ванредним познавањем актуел-
не литературе, научном акри бијом и поузданим закључивањем. 
По томе, Марковић је изванредан протагониста српске соци-
олошке школе коју су ства рали научници таквог калибра као 
што је Радомир Лукић, Војин Милић и Мирослав Печујлић.

Значајан део Марковићеве каријере чини ње гов на учнно-
педагошки рад у коме посебно ваља истаћи брижљив, одме-
рен и темељан рад са сту дентима. Овај рад чак и у стручној 
јавности није на високој цени пошто се искључиво вреднује 
само оно што је написано, објављено и што је критика позитив-
но оценила. Тако једна значајна активност  као што је ширење 
и популаризација научних знања и одгајање научног подмалтка 
неоправдано и не праведно остаје у засенку. Данило Марковић 
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је као предавач и тумач социолошких законитости и истина 
био бриљантан, јасан и научно прецизан. Предавања су му била 
занимљива и прожета интересантним примерима. Његов однос 
са сту дентима био је са раднички, комуникациони канали от-
ворени, ин формације обостране. Мишљења студената је ува-
жавао и за њих тражио чврсту аргументацију. О квалитету тога 
Марковићевог рада довољно говори и податак да је он општу 
социологију предавао на универзитетима у Нишу, Београду и 
Љубљани на додипломским и последипломским студијама. А 
био је и гостујући професор у девет земаља на неколико конти-
нената. За ширење истраживачког поља у об ласти со циологије и 
популаризацију њених нових дисциплина зна чајне су магистар-
ске студије из со циологије рада, соци ологије безбедног рада и 
со цијалне екологије које је Марковић организовао и водио на 
Факултету политичких наука у Београду.  

Човек иновативног духа, какав је он склон је тражењу, 
незадовољан је постојећим, хоће више и боље. Захваљујући свом 
истраживачком немиру проширио је координате со циологије 
као науке. Импонује његова храброст да заплива уз воду. У ат-
мосфери општег отпора и опструкције подизању учитељског 
образовања на факултетски ниво, када је та идеја у званичној, 
академској и конзервативној Србији сматрана као јерес, Дани-
ло Ж. Марковић је схватио потребу времена и одлучно допри-
нео да се код нас уведе универзитетско обра зовање учитеља. 
У историји српског школства остаће забележено да је Закон о 
оснивању учитељских факултета донесен у време кад је мини-
стар просвете био он, Данило Марковић. Тиме је веома много 
задужио српско школство. Преданост и смисао за организацију 
на ставно-научног рада испољио је као декан Еко номског фа-
култета у Нишу, Дефектолошког фа култета и Факултета поли-
тичких наука у Београду. Почасни је доктор и професор многих 
страних универзитета. Друштвена признања 

За научно стваралаштво и педагошки рад др Марковић до-
био је више признања у земљи и иностранству. Добио је пет 
почасних доктората. 
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Почасни доктор је МГУ «Ломоносов» (Москва, 1989); Ро-
стовског државног уни верзитета (1995); Пензанског држав ног 
универзитета (1998), Московског државног агроинжињерског 
универзитета (1998), Института за социологију РАН (Мо-
сква, 2010). Почасни професор је Међународног независног 
еколошко-поли тиколошког уни верзитета у Москви (1996) и 
Академије рада и социјалних односа у Москви (1998) и држав-
ног Адегејског универзитета Мајкоп (2010). 

Др Марковић изабран је у више академија наука у ино-
странству. Инострани члан је руске националне ака демије нау-
ка за област образовања – Русијске академије образовања 1995; 
Руске академије социјалних наука (Москва, 1994); Међународне 
универзитетске академије «Платон» (Патра, Грчка, 2004); Ноос-
ферне академије одрживог развоја (Москва, 2000). Међународне 
академије високих школа (Москва 1997), Академије хумани-
тарних наука (Санкт Петербург, 1996) и Академије социјалног 
образовања (Москва, 1997); Руске академије природних наука 
(1997), Руске еколошке академије (1998) и Њујоршке академије 
наука (2008). 

За допринос развоју науке др Марковић је добио Почасни 
знак Академије рада и социјалног односа (Москва, 2005), По
часну повељу Међународног независног еколошко-политико-
лошког уни верзитета (Москва, 2007), Сребрну медаљу Пити
рим Сорокин, Руске академије наука (2009) «за всклад в науку», 
и Медаљу Руског социолошког друштва «Заслужний деятель» 
(2013). 

Др Марковић је добитник и више домаћих признања, 
међу којима су: Повеља универзитета у Нишу (1970), Повеља 
Заједнице учитељских факултета (1998), Повеља факултета 
заштите на раду (ниш 2009) и Вукова повеља Педагошког 
покрета Србије (2009). Др Марковић добио је и Повељу гра-
дова: Горњег Милановца, и Беле Паланке. За научни рад, за 
дело Друштво и повреде на раду добио је Октобарску награду 
града Ниша (1969). Поред ових признања др Марковић за пу-
бликоване научне радове добио је повеље и награде Издавач-
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ких предузећа: «Савремена администрација», Београд, 1997. и 
«Просвета», Ниш, 2000. (Основни подаци за овај прилог узети 
су из образложења Предлога за избор др Данила Ж. Марковића, 
за дописног члана САНУ, Ниш, 2008).

Укратко, једна богата стваралачка и пло доносна каријера 
која оставља дубок траг у времену и простору. 
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ИЗВОД ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ  
ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

I Научни и стручни радови  
   објављени на српском језику

1. Књиге

1.1. Универзитетски уџбеници 

1. Основи науке о друштву, Београд, «Савремена админи-
страција», 1970, стр. 336. 

2. Основи опште социологије, Београд, «Савремена админи-
страција», 1970, стр. 336. 

3. Основи опште социологије, Београд, 2. изд., «Савремена 
админи страција», 1973, стр. 422. 

4. Основи социологије рада, Београд, «Савремена админи-
страција», 1973, стр. 244. 

5. Основи опште социологије, Београд, 3. изд.,  «Савремена 
ад мини страција», 1974, стр. 432.

6. Основи социологије рада, Београд, 3. изд. «Савремена ад-
министрација», 1975, стр. 318. 

7. Основи опште социологије, Београд, 4. изд.,  «Савремена 
адми нистрација», 1976, стр. 420.

8. Социологија рада, Београд, 4. изд., «Савремена адми нистр-
ација», 1977, стр. 416.

9. Општа социологија, Београд, 5. изд., «Савремена адми-
нистра ција», 1979, стр. 506.

10. Социологија рада, Београд, 5. изд., «Савремена админи-
стра ција», 1979, стр. 498.
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11. Општа социологија, Београд, 6. изд., «Савремена админи-
страција», 1981, стр. 516.

12. Социологија рада, Београд, 6. изд., «Савремена админи-
страција», 1981, стр. 546.

13. Социологија заштите на раду, Београд, «Привредни пре-
глед», 1981, стр. 350. 

14. Социологија, Београд, 1982. стр. 465 (коаутори: др Љубиша 
Крстић, др Бошко Прокић, др Љиљана Словић и др 
Љубиша Митровић). 

15. Социјална екологија, Београд, Завод за уџбенике и настав-
на средства, 1986, стр. 180.

16. Општа социологија, Београд, 7. изд., «Савремена админи-
страција», 1987, стр. 480.

17. Социологија рада, Београд, 7. изд.,  «Савремена адми-
нистра ција», 1987, стр. 517.

18. Социологија, Београд, «Научна књига», 1988, стр. 472 (коа-
утори: др Љубиша Крстић, др Бошко Прокић, др Љиљана 
Словић, др Петар Хафнер).

19. Социологија заштите на раду,  2. изд., Београд, «Књижевне 
новине», 1989, стр. 361. 

1.2. Монографије

1. Друштвена средина и повреде на раду, Ниш, Заједница ин-
ститута и Завод заштите на раду, 1969, стр. 144. 

2. Лењин о пољопривреди и селу, Београд, Институт за 
организацију и економику Пољопривредног факул-
тета Земун-Београд, 1970, стр. 82. (коаутор мр Виден 
Ранђеловић). 

3. Лењиново схватање о организацији пролетерске државе, 
Ниш, «Просвета», 1971, стр. 98.

4. Социолошки аспект заштите на раду, Ниш, Заједница 
института и Завода заштите на раду, 1971, стр. 280. 

5. Прилог одређивању социолошких особености приградских 
насеља, Ниш, Универзитет у Нишу, 1972, стр. 208
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6. Социолошки аспект заштите на раду, 2. изд. Ниш, 
Заједница института и Завода заштите на раду, 1972, стр. 
208. 

7. Положај техничкоекономске интелигенције и њен утицај 
на развој радних организација у општини Ниш, Ниш, Ин-
ститут за економска истраживања Економског факултета, 
1974, стр. 200 (коаутори: др Миодраг Николић, др Мило-
рад Божић и Смиља Марчетић).

8. Утицај непосредних произвођача на рад представничких 
тела друштвенополитичких заједница у општини Ниш, 
Ниш, Институт за економска истраживања Економског 
факултета, 1974, стр. 179 (коаутори: мр Бошко Прокић, мр 
Љубиша Митровић и Лука Прошић).

9. Лењин и социологија рада, Београд, Издавачко-информа-
тивни центар студената, 1975, стр. 90. 

10. Библиографија социологије рада (1950-1975), Београд, 
«Привредни преглед», 1977, стр. 175. 

11. Друштво и радна средина, Београд, Институт за политичке 
студије Факултета политичких наука, 1978, стр. 192. 

12. Истраживање људског фактора у раду на производним 
тракама у самоуправним условима, Београд, Институт тех-
ничких наука САНУ-Центар за ергономска истраживања, 
1979, стр. 60 (коаутори: В. Булат, Ј. Данон, Г. Јанежић,  М. 
Кларин и Б. Парежанин). 

13. Радни морал и удружени рад, Ниш, «Градина», 1986, стр. 
167. 

14. Образовање за будућност, Београад, «Просветни преглед», 
Ниш, «Просвета», 1989, стр. 208. 

15. Друштвене промене и образовање, Параћин, «Вук Караџић», 
1993, стр. 170. 

16. Савременост и образовање, Београд, Учитељски факултет, 
1999, стр. 410. 

17. Глобализација и образовање, Београд, «Просветни пре-
глед», Учитељски факултет, 1999, стр. 56. 
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18. Социологија и глобализација, Београд, Центар за 
усавршавање руководилаца у образовању, 1999, стр. 135. 

19. Цивилизацијске промене и образовање, Лепосавић, 
Учитељски факултет у Призрену, 2004, стр. 208. 

20. Социологија и балканске теме, Ниш, Центар за балканске 
студије, 2005, стр. 184. 

21. Прилог елитопедагогији,  Вршац, Виша школа за образовање 
васпитача, 2006, стр. 101. 

22. Глобална економија, (прилог социолошком проучавању 
глобализације), Ниш, Економски факултет Универзитета у 
Нишу, 2008, стр. 148.

23. Глобалилзација и восокошколско образовање, Ниш, Универ-
зитет у Нишу, Нови Пазар, Државни универзитет у Новом 
Пазару, 2009, стр. 250. 

24. Глобалистика и криза глобалне економије, Београд, Графи 
проф, 2010, стр. 210. 

25. Глобализација и идентитети, Београд, Српска академија 
образовања, 2013. стр. 105. 

2. Радови објављени у  
часописима, зборницима и књигама

2.1. Општа социологија 

1. О настанку социллогије код нас, Ниш, «Гледишта», 
6-7/1961, стр. 64-69. 

2. Неки ставови класика марксизма о сељаштву, Ниш, 
«Прив редни гласник», Ниш, 10/1961, стр. 43-50. 

3. Марксова дефиниција друштва и њен значај за социологију, 
Ниш, Зборник радова Правно-економског факултета у 
Нишу, 1965, стр. 135-142. 

4. О критеријуму класификације друштвених група по ме
сту стал ног боравка, Ниш, «Привредни гласник»,7/1965, 
стр.16-24. 
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5. Појмовна одређеност научних закона и облици њиховог 
испо љавања у медицини, Ниш, «Acta Medika Mediana», 
5/1967, стр. 55-61.

6. Елементи научног метода и допринос класика марксиз
ма на уч ној методологији, Ниш, «Научни подмладак», 
3-4/1969, стр. 21-26. 

7. Обичај, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 1972, стр. 
155. 

8. Друштвене групе, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 
1972, стр. 58. 

9. Револуција, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 1972, 
стр. 232-234. 

10. Производни односи, Београд, Мали лексикон 
самоуправљача, 1972, стр. 205-206.

11. Производне снаге, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 
1972, стр. 204-205.

12. Пролетаријат, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 
1972, стр. 206-207.

13. Социјализам, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 
1972, стр. 248-249.

14. Капитализам, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 
1972, стр. 118-119.

15. Историјски материјализам, Београд, Мали лексикон само-
управљача, 1972, стр. 105.

16. Научно дело Сретена Вукосављевића и Савремена југо
словенска социологија, Пријепоље, збор. радова «Сеоски 
дани Сретена Вукосављевића», I, 1973., стр. 115-123. 

17. Социјализам, Београд, Економски лексикон, 1975, стр. 
1264. 

18. Породица, Београд, Економски лексикон, 1975, стр. 977-
978.

19. Село и град, Београд, Политичка енциклопедија, 1975, стр. 
848. 

20. Село, Београд, Политичка енциклопедија, 1975, стр. 947-
948. 
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21. Град, Београд, Политичка енциклопедија, 1975, стр. 300. 
22. Држава, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 2. изд. 

1976, стр. 98-99.
23. Научнотехничка револуција, Београд, Мали лексикон 

само управљача, 2. изд.  1976, стр. 250-251. .
24. Обичај, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 1976, стр. 

266.
25. Пролетаријат, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 2. 

изд. 1976, стр. 352-353.
26. Револуција, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 2. изд. 

1976, стр. 387-388. 
27. Друштвена надградња, Београд, Мали лексикон само-

управљача, 2. изд. 1976, стр. 77-78. 
28. Друштвена свест, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 

2. изд., стр. 81-82.
29. Авангарда, Београд, Енциклопедија самоуправљача, 2. изд. 

стр. 74. 
30. Бескласно друштво, Београд, Енциклопедија самоупра-

вљача, 1979, стр. 75-76. 
31. Друштвеноекономска формација, Београд, Енциклопедија 

самоуправљача, 1979. стр. 94-95.
32.  Диктатура пролетаријата, Београд, Енциклопедија 

само управљача, 1979. стр. 89.
33. Лумпенпролетаријат, Београд, Социолошки лексикон, 

1982, стр. 327. 
34. Научнотехничка револуција, Београд, Социолошки лек-

сикон, 1982,стр. 24.
35. Вук као претеча социологије, Ниш, Марксистичке теме, 

2/1987, стр. 21-27. 
36. Универзалност науке и  задаци социологије, Ниш, «Гради-

на», 5/1990, стр. 116-120. 
37. Социологија економског живота, Београд, Економска и по-

словна енциклопедија, 1994., стр. 1439. 
38. Елита, Београд, Економска и послована енциклопедија, 

1994, стр. 344. 
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39. Малограђанштина, Београд, Економска и пословна енци-
клопедија, 1994, стр. 750. 

40. Равноправност, Београд, Економска и послвна 
енциклопедија, 1994, стр. 130. 

41. Контраверзе о глобализацији, Ниш, зборник радова, «Нови 
светски поредак и Балкан», 1999, стр. 33.54. 

42. Савремени свет и глобализација, Сомбор, Алманах-кален-
дар, Учитељски факултет, Сомбор, 1999, стр. 256-265.

43. Општа социологија и политичка економија, Београд, Со-
циолошка хрестоматија (приредио др Ђура Стевановић), 
«Култура», Београд, 1999,стр. 33-35. 

44. Општа социологија иполитичке науке, Београд, Соци-
олошка хрестоматија (приредио др Ђура Стевановић), 
«Култура», Београд, 1999,стр. 33-35.

45. Механицистичке теорије, Београд, Социолошка 
хрестоматија (приредио др Ђура Стевановић), «Култура», 
Београд, 1999,стр. 64-65.

46. Ново промишљање предмета социологије, Београд, 
«Иновације у настави», Београд 1/2000, стр. 1-5.

47. Планетарна цивилизација и културни плурализам, Пирот, 
зборник радова «Огледи и искуства», 2000, стр. 3-11. 

48. Глобализација и проблеми очувања националног културног 
интегритета, Ниш, «Теме», 1-2/2000, стр. 37-45. 

49. Прилог социолошком примишљању промена у савременом 
друштву, Београд, «Директор школе», 1/2001, стр. 29-31. 

50. Глобализација и национални интегритет, Ниш, «Економ-
ске теме», 1-2/2001, стр. 3-11. 

51. О могућности формулисања основних обележја савременог 
друштва, Београд, у књизи др Смиље Ракас «Социологија 
менаџмента», Београд, 2001, стр. 52-87. 

52. Глобалзација и планетарни хуманизам, Врање, зборник 
радова Учитељског факултета, IX, 2002, стр. 13-32. 

53. Глобализација и опасност глобалне еколошке кризе, Ниш, 
«Теме», 3/2002, стр. 13-20. 
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54. Научници и дијалог цивилизација, Нови Сад, «Педагошка 
стварност» 8/2003, стр. 537-545. 

55. Информацијска технологија и цивилизацијске промене, 
Бео град, «Образовна технологија», 4/2004, стр. 1-16. 

56. Грађанско друштво, социјална интеграција и образовање, 
Врање, Зборник радова, Учитељског факултета, књига XI, 
2004, стр. 15-21. 

57. Глобализација и процеси интеграције у Европи, Ниш, 
“Економске теме”, 1-2, књига 2/2005, стр. 383-395. 

58. Еколошко образовање и будућност цивилизације, Ниш, 
зборник радова “Човек и радна средина”, 2005, стр. 11-20.

59. Претече социологије у устаничкој Србији, књига “Србија 
1904-2004, 2005”, Ниш, Правни факултет, стр. 257-266. 

60. Еколошко образовање и будућност цивилизације, Ниш, 
збор ник радова “Човек и радна средина”, 2005, стр. 11-20. 

61. Прилог социолошком промишљању глобалне економије, 
Ниш, “Економске теме”, 2006, стр. 355-366. 

62. Глобална економија, виртуализација и регионални развој, 
Ниш, збор. радова “Регионални развој и демографски то-
кови балканских земаља”, 2007, стр. 45-53.

63. Научно технички прогрес, информацијско друштво и 
виртуа ли зација друштвеног живота, Лесковац, зборник 
радова 17/2007, стр. 14-24, Технолошки факултет Универ-
зитета у Нишу.

64. Социолошко виђење основног изазова савремене економске 
на уке, Ниш, збор. радова, “Изазови савремене економске 
науке и праксе у процесу придруживања Европској Унији”, 
2007, стр. 2001-2009, Економски факултет Универзитета у 
Нишу. 

65. Национална економија и национална држава између глоба
лизације и регионализације, Ниш, зборник радова “Регио-
нални развој и демографски токови у земљама Југоисточне 
Европе”, 2008, стр. 11-22., Економски факултет Универзи-
тета у Нишу. 
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66. Транзиција као друштвена појава, Београд, зборник ра-
дова “Село у транзицији”, 2008, Завод за социолошко 
проучавање села. 

67. Грађанско друштво, глобални капитализам и друштвена 
правда, Београд, “Директор школе”, 1-2/2009, стр. 5-15. 

68. Од индустријског до глобалног капитализма (160 го-
дина кому нис тичког манифеста), Ниш, Годишњак за 
социологију Фило зофског факултета Универзитета у 
Нишу, 4/2009, стр. 41-50. 

69. Планетарна економска криза и региони, Ниш, збор-
ник радова “Регионални и демографски развој земаља 
Југоисточне Евро пе”, 2009, стр. 17-26, Економски факултет 
Универзитета у Нишу. 

70. Глобализација, неолиберализам и транзиција, Ниш, збор-
ник радова “Балкан у процесу светских интеграција (десет 
година транзиције), 2009, стр. 15-25, Центар за социолош-
ка истра живања Филозофског факултета Универзитета у 
Нишу. 

71. Глобалистика, медији, култура мира, Ниш, зборник радо-
ва “Медији и култура мира на Балкану, 2010, стр. 7-13, Цен-
тар за соци олошка истраживања Филозофског факултета 
Уни вер зитета у Нишу.

72. Држава и друштво знања, Ниш, зборник радова, Регио-
нални развој и демографски токови земаља југоисточне 
Европе, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2011. 
стр. 481-495. 

73. Транзиција, традиција и стртегија развоја транзиционих 
земаља, Ниш, зборник радова “Традиција, модернизација 
и идентитети”, Центар за социолошка истраживања Фило-
зоф ског факултета Универзитета у Нишу, 2011, стр. 25-33. 

74. Достојанство рада – основна парадигма у остваривању 
сло боде и права у глобализирајућем друштву, Београд, “Ди-
ректор школе” 1/2012, стр. 61-72. 
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75. Идентитети и њихови односи у савременом друштву, 
Ниш, зборник радова, “Традиција, модернизација и иден-
титети”, 2011, стр. 489-497. 

76. Место глобалистике у образовању наставника за нове уло
ге, Београд, Годишњак САО за 2010. годину, 2011., стр. 125-
139. 

77. Нека питања односа идентитета у савременом глоба
лизи рајућем друштву, Ниш, Unus mundus, 41/2012, стр. 
174-482. 

78. Социјалне групе и њихово сукобљавање у глобализирајућем 
друштву, “Директор школе”, 2/2012, стр. 29-35. 

79. Еколошки проблеми и социјална правда, Београд.

2.2. Социологија рада 

1. Значај индустријске социологије за повећање продуктив
ности рада, Ниш, «Привредни гласник» 4/1963, стр. 9-14. 

2. Предметна одређеност индустријске социологије и њен 
однос према неким сродним дисциплинама, Ниш, зборник 
радова Правно-економског факултета у Нишу, 1967, стр. 
233-246.

3. Однос радника према расподели дохотка на радне јединице, 
Скопје, зборник радова: «Расподела дохотка и друштвено-
економски положај радног човека», 1967, стр. 438-444. 

4. Слободно време и култура, Ниш «Градина2 5/1967, стр. 17-
21. 

5. Ангажованост високообразованих кадрова у привреди 
Ниша, Ниш «Привредни гласник», 1967, стр. 12-17.

6. Нека схватања у индустријској социологији о монотонији 
и размрвљености рада у индустрији, Ниш, «Привредни 
глас ник», 11/1967, стр. 32-39. 

7. Лењин о кадровима, Београд, «Универзитет данас», 
9-10/1967, стр. 56-59. 

8. Детерминанте буџета времена и значај његовог социо
лошкоекономског проучавања, Ниш, Зборник радова Еко-
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номског одсека Правно-економског факултета у Нишу, 
1968, стр. 163-167. 

9. Слободно време и физичка култура, Лесковац, «Наше ства-
рање», 6/1968, стр. 38-46. (коаутор мр А. Керковић). 

10. Неки чиниоци који одређују однос радника према раду, Ниш, 
«Привредни гласник», 3/1969, стр. 40-48. 

11. Социологија рада као научна дисциплина и наставни 
пред мети, Ниш, зборник радова Економског факултета у 
Нишу, 1972, стр. 230-245. 

12. Отуђење рада, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 
1972, стр. 169. 

13. Радни морал, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 
1972, стр. 211-212. 

14. Потребе за подизањем културе рада произилазе из укупног 
друштвеноекономског развоја, Београд, зборник радова 
«Култура рада», 1972, стр. 216-219. 

15. Неки социолошки и психолошки проблеми незапослености, 
Београд, «Ревија рада», 3-4/1972, стр. 55-60.

16. Улога социологија рада у развијању социјалистичких 
самоуп равних односа у предузећу, Београд, «Економика 
предузећа», 5/1973, стр. 295-301. 

17. Социологија рада и заштита на раду, Београд, у књизи 
Социологија рада, 1973,стр. 137-163. 

18. Ослобођење рада и право на рад у социјалистичком самоуп
равном друштву, Ниш, Зборник радова Економског фа-
култета у Нишу, 1973, стр. 7-16. 

19. Лењиново схватање друштвених детерминанти и класне 
суш тине радне дисциплине у социјализму, Ниш, Зборник 
радова Економског факултета у Нишу, 1974, стр. 61-68. 

20. Историјски развитак метода проучавања рада и специ
фичност метода социологије рада, Београд, «Ревија рада», 
5-10/1975, стр. 3-13. 

21. Бизнис, Београд, Економски лексикон, 1975, стр. 95. 
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22. Проблеми адаптације радника руралне средине на индус
тријске услове рада, Београд, «Ревија рада», 3-4/1975, стр. 
3-10. 

23. Елементи социологије рада у делима Светозара Марковића, 
Ниш, «Градина», 4/1975, стр. 69-73. 

24. Комплексно сагледати проблем радног времена, Београд, 
«Директор», 11/1975, стр. 28-29.

25. Ослобођење рада, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 
2. изд. 1976, стр. 285-286. 

26. Оруђење рада, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 2. 
изд. 1976, стр. 291-292. 

27. Рад, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 2. изд. 1976, 
стр. 355-358. 

28. Фабрика, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 2. изд. 
1976, стр. 355-358. 

29. Основна организација удруженог рада, Београд, Мали лек-
сикон самоуправљача, 2. изд. 1976, стр. 286-288. 

30. Радна средина, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 2. 
изд. 1976, стр. 358. 

31. Технолошки процес, Београд, Мали лексикон 
самоуправљача, 2. изд., стр. 462-463. 

32. Технологија, Београд, Мали лексикон самоуправљача, 2. 
изд. 1976, стр. 462-463. 

33. Техничка опремљеност рада, Београд, Мали лексикон 
самоуправљача, 2. изд.,стр. 462. 

34. Флуктуација радне снаге, Београд, Мали лексикон само-
управљача, 2. изд. 1976, стр. 130. 

35. Закон о удруженом раду, Београд, Мали лексикон само-
управљача, 2. изд. 1976, стр. 509-511. 

36. Лењинов допринос конституисању савремене социологије 
рада, Београд, зборник радова «Лењин и наука», САНУ, 
1976, стр. 73-82.

37. Улога социологије рада у конституисању удруженог рада у 
пољопривреди, Пријепоље, зборник радова «Сеоски дани 
Сретена Вукосављевића», III, 1976, стр. 115-120. 
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38. Светозар Марковић о раду, Светозарево, зборник радова 
«Светозар Марковић и економске науке», 1976, стр. 156-
164. 

39. Научно истраживање у циљу хуманизације радне средине, 
Београд, «Човек и животна средина», 4/1976, стр. 156-164. 

40. Одговорност радника у удруженом раду за коришћење и 
распо лагање друштвеним средствима за производњу, Ниш, 
зборник радова «Удружени рад и друштвена својина», 
1976, стр. 138-149. 

41. Социолошки аспект остваривања права на рад особа оме
тених у психофизичком развоју у Југославији, Београд, 
Зборник радова Дефектолошког факултета, 1976, стр. 9-18. 

42. Међузависност садржаја и карактера рада и значај 
њиховог проучавања у социологији рада, Ниш, Зборник ра-
дова Филозофског факултета у Нишу, 1977, стр. 34-41. 

43. Тито о политици запошљаваља, Београд, у књизи «Титова 
мисао – наш пут», 1977, стр. 319-329. 

44. Социологија рада и социјална политика, Београд, 
«Социјална политика», 14/1978, стр. 13-20.

45. Механизација производног процеса и култура рада у савре
меној пољопривредној производњи, Пријепоље, зборник 
радова «Сеоски дани Сретена Вукосављевића», 1978, стр. 
27-39.

46. Право на радну рехабилитацију, Београд, Правна енцикло-
педија, 1978, стр. 1240. 

47. Ослобођење рада и професионална оријентација, Београд, 
зборник радова «Удружени рад и професионална оријента-
ција», 1978, стр. 51-67.

48. Марксово схватање људског рада, Приштина, «Обележја», 
6/1978, стр. 93-103. 

49. Међународноправно регулисање заштите на раду радника 
емиграната, Београд «Економика», 8/1978, стр. 59-70 (коа-
утор др Слободан Миленковић). 
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50. Право лица са психофизичким дефективностима на 
оспособ љавање за рад, Београд, «Ревија рада», 9/1978, стр. 
66-70.

51. Политика запошљавања, Београд, Енциклопедија самоу-
прављања, 1979, стр. 1007-1010.

52. Кадровска политика, Београд, Енциклопедија 
самоуправљања, 1979, стр. 945-948.

53. Друштвена подела рада, Београд, Енциклопедија само-
управ љања, 1979, стр. ___.

54. Основне фазе у развоју социологије рада у Југославији, Ниш, 
Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, 1979, стр. 
115-128. 

55. Анализа карактеристичних аспеката рада на прозводним 
тракама, Београд, зборник радова «Систем човек-маши-
на – окружење», 1979, стр. 203-210, (коаутори: В. Булат и Ј. 
Данон).

56. Улога социолога у пистраживању и креирању друштвених 
односа у организацијама удруженог рада, Београд, «Социо-
логија рада», 1/1979, стр. 3-22. 

57. Социолошка дефиниција рада, Ниш, «Хуманитас» 4/1979, 
стр. 45-54. 

58. Схватање Светозара Марковића о ослобођењу рада, 
Свето зарево, зборник радова, «Светозар Макровић о рад-
ништву», 1980, стр. 141-156. 

59. Карактеристичне тенденције хуманизације рада на 
покрет ним тракама, Београд, зборник радова «Екологија 
и ерго номија», 1980, стр. 1-12. (коаутори: др В. Булат и др 
Јаков Данон). 

60. Самоуправни привредни систем  хуманизација рада, Бео-
град, «Економика», 12/1980, стр. 39-43. 

61. Карактеристичне детерминанте ритмичког рада 
функцио нисања система човекмашина, Београд, зборник 
радова «IV симпозијум човек-машина – окружење», 1981, 
стр. 121-126. (коаутор др Вуксан Булат). 
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62. Социолошка дефиниција рада и ослобођење рада, Лесковац, 
«Наше стварање», 1-2/1981, стр. 5-17. 

63. Социјалистичко самоуправљање и социологија рада, Бео-
град, «Самоуправљање», 10/1981, стр. 35-43. 

64. Социологија организације и удружени рад, Београд, «Орга-
низација рада», 3/1981, стр. 1-15. 

65. Рад на прозводној траци и самоуправна активност радних 
људи, Београд, «Органиазција рада», 9/1981, стр. 11-13, (ко-
аутор др Вуксан Булат). 

66. Социјалистички самоуправни радни морал, Београд, 
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1995, стр. 14-16

3. Образование как ресурс развития, Москва, Сбор. трудов 
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