
Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А  

 

 Др Данило Ж. Марковић објавио је више десетина радова на српском и другим језицима. 

Потпуна библиографија има скоро 800 јединица, од којих сто на страним језицима. У структури 

библиографије 37 библиографских јединица су универзитетски уџбеници, 10 јединица монографије, 

17 приручници, 10 брошура, 8 скрипти, скоро 300 библиографских јединица односе се на радове 

објављене у часописима и зборницима радова, 143 су одреднице и есеји у лексиконима и енцикло-

педијама и 100 рецензија и приказа књига. Будући да ова библиографија треба да покаже научну 

заинтересованост и резултате рада др Марковића са становишта социологије и политике образовања, 

она садржи пре свега публиковане радове са овог становишта и избор радова аутора из осталих 

области социологије. Тај избор указује да је др Марковић публиковао и значајне радове из области 

социологије рада, социјалне екологије и социологије политике.  

 

 

Садржај селективне библиографије из социологије и политике образовања:  

 

I Научни и струни радови објављени на српском језику:  

 

А. Књиге и брошуре 

 а) Универзитетски уџбеници  

 б) Монографије 

 в) Приручници и брошуре.  

Б. Радови објављени у часописима и зборницима радова  

 а) Радови из области социологије образовања  

 б) Остали радови из области социологије  

 

II Радови објављени у иностранству:  

А. Универзитетски уџбеници и монографије  

 а) Универзитетски уџбеници  

 б) Монографије  

Б. Радови објављени у часописима и зборницима радова  

 

I Научни и стручни радови објављени на српском језику: 

  

А. Књиге и брошуре 

  а) Универзитетски уџбеници  

1. Основи науке о друштву, Београд, „Савремена администрација“, 1970, стр. 336 

2. Општа социологија, Београд, „Савремена администрација“, дванаест издања: 1970; 

1973; 1974; 1976; 1979; 1981; 1987; 1993; 1994; 1996; 1999; 2003; стр. 622.  

3. Социологија рада, Београд, „Савремена администрација“, десет издања: 1970, 1973, 

1975, 1977, 1979, 1981, 1987, 1992, 1994, 1999, стр. 615. 

4. Социологија безбедног рада, Ниш, три издања: 1981, 1989, 1998, стр. 420.  

5. Социјална екологија, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, пет издања: 1984, 

1986, 1991, 1996, 2005, стр. 450.  



Б) Монографије  

1. Образовање за будућност, Београд, „Просветни преглед“, 1989, стр. 208.  

2. Друштвене промене и образовање, Параћин, „Вук Караџић“, 1993, стр. 170.  

3. Савременост и образовање, Беогрд, Учитељски факултет, 1999, стр. 410.  

4. Глобализација и образовање, Београд, „Просветни преглед“, 1999, стр. 56.  

5. Социологија и глобализација, Београд, Центар за усавршавање руководилаца у образовању, 

1999, стр. 135.  

6. Друштво и радна средина, Београд, Институт за политичке студије, 1978, стр. 192.  

7. Прилог одређивању социолошких особености приградских насеља, Ниш, Универзитет у 

Нишу, стр. 208.  

8. Радни морал и удружени рад, Ниш „Градина“, 1986, стр. 167.  

9. Цивилизацијске промене и образовање, Лепосавић, Учитељски факултет у Призрену, 2004, 

стр. 207.  

10. Социологија и балканске теме, Ниш, Центар за балканска истраживања, 2005, стр. 156.  

 

В) Приручници и брошуре 

1. Основни појмови социологије, Београд, „Савремена администрација“, четири издања: 1968; 

1969; 1978; 1983. стр.  

2. Основи социологије рада, Крушевац, Виша школа за индустријски менаџмент, 1999, стр. 345.  

3. Савремено југословенско друштво – огледи , Ниш, „Просвета“, 1968, стр. 120.  

4. Основне законитости друштвеног развитка и његове покретачке снаге, I и II, Београд, 

„Просветни преглед“, 1974, стр. 32.  

5. Култура рада и заштита на раду, Ниш, Завод за филм и културу рада, 1973, стр. 64.  

6. Синдикат и социјална политика, Београд, Институт за политичке студије, 1989, стр. 36.  

7. Култура радне средине и продуктивност, Београд, „Рад“, 1978, стр. 30.  

8. Самоуправљање на раскршћу, Ниш, „Просвета“, 1990, стр. 53.  



Б. Радови објављени у часописима и зборницима радова  

                   а) Радови из облсти социологије и политике образовања  

1. Нека искуства из сарадње универзитета у Нишу са привредом, Загреб, зборник радова, 

„Друштвени и економски аспекти образовања“, 1967, стр. 256-260.  

2. Слободно време и култура, Ниш, „Градина“, 5/1967, стр. 17-21.  

3. Правни статус универзитета и могућности интеграције наставног процеса на 

универзитету, Загреб, зборник радова „Друштвени и економски аспекти образовања“, 1969, 

стр. 53-57. 

4. Ставови дипломираних студената Правно-економског факултета у Нишу о реформи 

наставе на факултету, Београд, „Универзитет данас“, 4/1969, стр. 87-98.  

5. Принципи организације самоуправног друштва и облици самоуправне организације на 

универзитету, Загреб, зборник радова „Свеучилиште и револуција“, 1970, стр. 291-294.  

6. Нека питања школовања и допунског усавршавања кадрова, Београд, зборник радова III 

конференције СКУПС-а, књига 2, 1970, стр. 493-503.  

7. Научно-технолошка револуција и универзитет, Ниш, „Наука и пракса“ 3/1970, стр. 3-8.  

8. Развој технике производње и допунско образовање, Београд, „Директор“, 33/1971, стр. 50-54. 

9. Однос просветних радника према раду самоуправних органа о формирању и расподели 

дохотка у радним организацијама у светлости једне анкете, Крагујевац, „Самоуправљачка 

искуства“, 2-3/1971, стр. 158-164.  

10. Борба против догматизма као облик борбе против Марксизма, Београд, зборник радова 

„Марксизам и марксистичко образовање“, 1972, стр. 38-47. 

11. Наука, Београд, Мали лексикон самоуправљања, 1972, стр. 148-149. 

12. Промене у карактеру рада и квалификационом моделу учесника и радном процесу 

изазване научно-техничким прогресом, Ниш, зборник радова „Кадрови и техничко-

технолошки развој“, 1973, стр. 77-86.  

13. Лењинови ставови о односу радничке класе према стручним кадровима у изграђивању 

социјаистичких друштвених односа, Београд, „Техника“, 2/1974, стр. 38-47.  

14. Настава Марксизма на универзитету, Београд, „Гледишта“, 2/1975, стр. 28-29. 

15. Предметна одређеност дефектологије и активност професије дефектолога, Београд, 

зборник радова Дефектолошког факултета у Београду, 1977, стр. 5-13. 

16. Облици рада организовања марксистичког образовања уз рад и из рада на високошколском 

нивоу, Београд, зборник радова „Дидактички проблеми ефикасног студирања уз рад и из рада 

на високошколском нивоу“, 1978, стр. 71-78. 

17.  Детерминизам, Београд, Енциклопедија самоуправљања, 1979. 

18. Значај научно-исраживачког рада наставника високих школа за осавремењавање 

високошколског образовања, Нови Сад, „Универзитет данас“, 3-4/1978, стр. 271-277.  

19. Савремене промене у садржају рада и високо образовање, Београд, „Универзитет данас“, 1-

2/1983, стр. 94-99. 

20. Образовање за рад и продуктивност, Београд, зборник радова „Фактори продуктивности 

рада у СФРЈ“, 1984. стр. 130-139.  

21. Прилог разматрању (схватању) друштвених наука као развојног ресурса, Београд, зборник 

радова „Наука значајан развојни ресурс“, 1986, стр. 99-106.  

22. Оспособљавање младих високостручних кадрова за научно-истраживачки рад, Ниш, Билтен 

основне заједнице наука региона Ниш, 5/1986, стр. 17-25.  

23. Улога универзитета у развијању научно-истраживачког рада у привреди, Београд, 

„Универзитет данас“, 3-4/1987, стр. 26-29.  

24. Вук као претеча социологије, Ниш, „Марксистичке теме“, 2/1987, стр. 21-27. 

25. Друштвена реформа и образовање, Београд, зборник радова „Друштво и школа“, 1989, стр. 

63-83.  



26. Место и значај посебних социологија у систему марксистичког образовања, Београд, 

зборник радова „Посебне социологије у систему марксистичког образовања“, 1989, ср. 1-16.  

27. Уставне промене и образовање, Ниш, зборник радова „Устав и смисао уставних промена“, 

1989, стр. 39-52.  

28. Основна питања реформе образовања, Београд, „Економика образовања“, 1989, стр. 5-9.  

29. Образовање и подела рада, Београд, Енциклопедија образовања, 1989, стр. 127. 

30. Образовање и друштвена покретљивост, Београд, Енциклопедија образовања, 1989, стр. 

126-127. 

31. Плурализам интереса у образовању, Београд, Енциклопедија образовања, 1989, стр. 202-203. 

32. Образовање и друштвени развој, Београд, зборник радова „Друштво и школа, Београд, 1989, 

стр. 45-62.  

33. Друштвено окружење и реформа образовања, Лесковац, „Наше стварање“, 1-2/1990, стр. 5-

12.  

34. Прилог разматрању односа хуманистичког и професионалног образовања, Београд, зборник 

радова „Предмети друштвених и хуманистичких наука на нематичним факултетима“, 1993, 

стр. 5-8.  

35. Директор школе, Београд, „Иновације у настави“, 3-4/1992, стр. 221-222.  

36. Школска инспекција, Београд, „Иновације у настави“, 3-4/1992, стр. 222.  

37. Прилог одређивању полазних становишта у разматрању научне организације педагошког 

рада у школи, Београд, „Директор школе“, 1-2/1993, стр. 518-519.  

38. Информацијско друштво и образовање, Београд, зборник радова „Образовање и масовне 

комуникације“, 1993. ср. 12-19.  

39. Учитељски факултети – историјски догађај у нашем школству, Београд, „Директор школе“ 

1-2/1993, ср. 485-488.  

40. Еколошка свест и образовање, Београд, „Учитељ“, 40-42/1993, стр. 3-10.  

41. Образовање као развојни ресурс, Београд, зборник радова „Иновације и традиција у 

образовању“, 1996, стр. 65-69.  

42. Стваралаштво и морал, Београд, зборник радова, „Стваралаштво као услов привредног 

развоја“, Београд, 1996, стр. 1-21 – 1-24.  

43. Друштвене промене и друштвени статус универзитетског наставника, Крагујевац, зборник 

радова „Од лицеја до савременог универзитета и универзитета будућности“, 1988, стр. 401-

411.  

44. Глобализација и образовање међународног усмерења, Београд, зборник радова „Педагошка 

реформа школе“, 1999, стр. 9-97.  

45. Улога школе у демократизацији друштва, Београд, „Образовање – теорија и пракса“, 1/1999, 

стр. 14-18.  

46. Право на различитост и рано дијагностицирање даровитости, Вршац, Зборник, 1999, стр. 

127-130.  

47. Универзализација људских права и очување културног идентитета, Београд, „Директор 

школе“, 1/1999, стр. 1-5.  

48. Социолошке маргинације о образовању на прагу Трећег миленијума, Београд, „Директор 

школе“, 2/1999, стр. 1-5.  

49. Глобализација и универзитет, Крагујевац, зборник радова „Реформа система универзитетског 

образовања у Србији на прагу Трећег миленијума“, 2000, стр. 81-95.  

50. Значај еколошког образовања за осавремењавање образовног процеса у савременој школи, 

Београд, „Настава и васпитање“, 1-2/2000, стр. 81-95.  

51. Планетарна цивилизација и културни плурализам, Пирот, зборник радова „Огледи и 

искуства“, 2000, стр. 3-11.  

52. Место социолошких наука у наставним плановима учитељских факултета, Београд, 

„Методичка пракса“, 1/2000, стр. 121-124.  



53. Прилог одређивању места гимназије у образовном систему, Пирот, зборник радова „У знаку 

јубилеја“, 2000, стр. 54-68.  

54. Сећање на почетак рада Економског факултета у Нишу, зборник радова, „Економски 

факултет 40. година“, Ниш, 2000, стр. 46-49. 

55. Еколошка свест и образовање, „Педагогија“, Београд, 1-2/1992, стр. 10-22.  

56. Директор школе, „Иновације у настави“, Београд, 3-4/1992. стр. 221-222.  

57. Глобализација и еколошко образовање, Подгорица „Васпитање и обрзавање“, 1/2002, стр. 124-

136.  

58. Педагошко образовање будућих наставника (дискусија), „Педагогија“, 1/2000, стр. 78-80.  

59. Изазови социологије образовања на прагу трећег миленијума, „Педагошка стварност“, Нови 

Сад, 90/2001, стр. 649-659.  

60. Значај индивидуалног приступа даровитим студентима у развијању њиховог интересовања 

за друштвене науке, „Зборник – 7“, Вршац, 2001, стр. 59-68.  

61. Универзитет и подстицање даровитости, Вршац, Зборник – 8, 2002, стр.  

62. Транзиција и приватизација универзитета, Ниш, „Економске теме“, 1-2/2002, стр. 325-326.  

63. Глобализација и планетарни хуманизам, Врање, зборник радова Учитељског факултета, 

IX/2002, стр. 13-32. 

64. Образовање – фактор безбедности и очувања идентитета нације, Врање, зборник 

радова Учитељског факултета у Врању, X/2003, стр. 37-47. 

65. Друштвени статус наставника у условима регионализације и глобализације друштва, 

Ужице, зборник радова „Образовање и усавршавање учитеља“, стр. 43-56.  

66. Образовање – интегрални фактор Балканске сарадње, Ниш зборник радова „Култура у 

процесима развоја, регионализације и евроинтеграције“, 2003, стр. 281-295.  

67. Улога наставника у образовању даровитих, Вршац, зборник – 9, 2003, стр. 221-226.  

68. Улога образовања у очувању националног идентитета у условима глобализације, Бања Лука, 

„Наша школа“, 3-4/2003, стр. 5-14.  

69. Прилог критичком разматрању поступка стицања звања универзитетских наставника у 

земљама транзиције, Ниш „Теме“, 3/2004, стр. 177-188.  

70. Претпоставке за остваривање улоге универзитета у развијању сарадње привреде и друштва 

на подручју Евробалкана, Ниш, зборник радова „Улога универзитета у процесима сардње и 

интеграције привреде и држава на подручју Евробалкана (Ниш-Скопје-Софија), 2004, стр. 6-

20. 

71. Култура политика и култура мира у условима мултикултурног друштва на Балкану, Ниш, 

зборник радова „Модели културне политике у условима мултикултурних друштава на 

Балкану и евроинтеграционих процеса“, 2004, стр. 11-17.  

72. Дидактика и информацијско друштво, Нови Сад, „Мисао“, март, 2004, стр. 16-17.  

73. Социолошки аспект коришћења савремене информацијске технологије у образовању, 

Јагодина, зборник радова „Комуникације и медији“, 2004, стр. 124-136. 
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7. Потребе за подизањем културе рада произилазе из укупног друштвено-економског развоја, 

Београд, зборник радова, „Култура рада“, 1972, стр. 216-219.  
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10. Ослобођење рада и право на рад у социјалистичком самоуправном друштву, Ниш, зборник 
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15. Светозар Марковић о раду, Светозарево, зборник радова „Светозар Марковић и економске 
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36. Социологија рада у удруженом раду, Ниш, зборник радова, „Социолог у привреди“, 1985, стр. 

33-44.  

37. Утицај промена у садржају и карактеру рада у пољопривреди на будућност села, Београд, 
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„Организација рада“, 6/1985, стр. 1-4. 

39. Нека питања расподеле личних доходака, Београд, „Економика“, 1/1985, стр. 28-30.  
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14-20.  
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Београд, зборник радова „Светозар Марковић – живот и дело, САНУ, 1977, стр. 271-281.  
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79. Заштита моралног интегритета човека у радној средини, Нови Сад, „Савременост“, 7/1978, 

стр. 199-212.  
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3. Конфликты в трансформирющхуся обществах, Москва, у књизи „Социалыне конфликты в 
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17. Универсальная глобализация общества и культурния самобитности человека, Москва, збор. 
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21. Глобализация и экологическое образование, Москва „Социологические исследования, 1/2001, стр. 
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27. Знание-ето достояние человека, Москва, збор. трдуов „Проблемы устойчивого развития 

цивилизации“, 2002, ср. 36-38.  

28. Значение социально экологического образования студентов технических университетов, 

Белгород, збор. трудов „Научно-педагогические аспектои подготовки специалистов в 

савременном техническом вузе“, Напровление 1, 2003, стр. 802-813.  

29. Роль образования в сохранени национальной самобитности в условиях глобализации, Санкт 

Петерсбург, збор. трудов „Образование в условиях формирования новго типа культуры“, 2003, 

стр. 30-35.  

30. К. Вопросу о социологическом изучении трудовой морали в трансформирющихса обществах, 

Ростов на Дону, Гуманитарньий ежегодник“, 3/2004, стр. 243-259.  

31. Глобализация и планетарный гуманизм (социалогический аспект), Москва, збор. трудов 

„Роосийско общество и социология в XXI веке: социальние вызовы и алтернативы“, Т.2. 

2003,стр. 53-66.  

32. Роль образования в сахранении национальной самобитносты в условиях глобализации, 

Краснодар „Общество и право“, 2/2003, стр. 24-29.  

33. Социальная интеграция как процес, Саратов, збор. трудов „Социальное раслоение, власть и 

гражденско общество в савременной России, 2004, стр. 127-128.  
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35. Проблемы социального развития в савременном общества, Москва, „Учение записки“ РГСУ, 
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36. Развитие общества, Москва, Социология в странах централной и Восточной Европы 

(хрестоматия), 2005, стр. 667-719.  

37. Глобализация и светыт на труда, Свишшов,  збор. трудов. „Трудовата заетост и социальната 
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2001, стр. 119-128.  
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