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Проф. др Војислав Радовановић (1894-1957) је рођен 27. јануара у 

селу Павлици у Рашкој. Основну школу завршио је у селу Врбовцу код 

Смедерева 1904. године, а гимназију у Шапцу и Нишу. Филозофски фа-

култета у Београду уписао је 1912. године, а потом је студије прекинуо 

због учешћа у Првом светском рату. Студије наставља 1919. године а ди-

пломира 1921. године на географској групи Филозофског факултета у Бео-

граду. Докторирао је јуна 1924. године. Био је ученик и асистент Јована 

Цвијића. У звању асистента, на Географском институту Универзитета у 

Београду, радио је од 1922. до 1924. године, а од 1924-1925. у звању доцен-

та на Филозофском факултету у Скопљу. У звању ванредног професора на 

Универзитету у Загребу радио је од 1925-1926. године, и од 1928-1938. на 

Универзитету у Скопљу. У звању редовног професора на Универзитету у 

Скопљу радио је од 1938-1941. године. 

Изводио је наставу из предмета Географија и Етнологија са етно-

графијом. Био је кустос музеја у Скопљу од 1926. до 1928. године, потом 

управник Етнографског одељења музеја у Скопљу од 1939-1941, и дирек-

тор музеја у Скопљу од 1939-1941. године. После Другог светског рата, од 

1945. до смрти, био је редовни професор на предмету Антропогеографија 

на Природно-математичком факултету и Филозофском факултету Универ-

зитета у Београду. На Географском и Етнографском институту САН од 

1947. године био је ангажован као научни радник, а први директор и 

управник Енографског института САН био је од 1947. до смрти.  

 Област његовог интересовања биле су антропогеографија, етноло-

гија и фолклор, физичка географија, геологија, историјска, економска, по-

литичка и регионална географија. Спада у ред најеминентнијих представ-

ника српске географске школе. На препоруку Јефта Дедијера започео је 

још као студент антропогеографска истраживања у Тиквешу и Рајцу у Ма-

кедонији (1914-1923). Резултат тих истраживања је докторска дисертација 

                                                           
∗
 Рад представља резултат истраживања на пројекту 176017, који финансира Ми-

нистарство просвете, науке и технолошког развојa Републике Србије. 
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«Тиквеш и Рајец», која представља једну од најисцрпнијих антропогео-

графских монографија са терена Македоније.  

У установама где је био у сталном радном односу обављао је читав 

низ других послова општедруштвеног, организационог и руководећег ка-

рактера. То су: уређивао је бројне етнолошке публикације, а после Другог 

светског рата и сва издања Етнографског института САН, као и пет књига 

«Насеља», три књиге «Народног живота и обичаја», три књиге «Расправе и 

грађа» из едиције Српски етнографски зборник САН; био је члан редакци-

је Гласника српског Географског друштва (1947) и Зборника радова Гео-

графског института ПМФ-а у Београду, уредник Гласника Скопског науч-

ног друштва – одељења природних наука, затим оснивач и уредник Збор-

ника за етнографију и фолклор Скопског научног друштва; неколико годи-

на био је члан уређивачког одбора часописа «Живот и рад» и уредник Годи-

шњака музеја у Скопљу. Осим тога, био је оснивач и први секретар бившег 

Отсека географског друштва у Скопљу. Професор Радовановић је учество-

вао на више научних скупова и конгреса. Био је учесник Другог конгреса 

словенских географа и етнолога у Пољској 1927, затим председник Словен-

ско-етнографске секције на Другом међународном Конгресу слависта у Вар-

шави 1934, потом редовни члан и председник привредно-географске секције 

IV Конгреса словенских географа и етнографа у Бугарској 1936. године. 

Професор Радовановић је био члан у неколико познатих научних 

друштава. Најзначајнија чланства у научним институцијама биле су му: до-

писни члан САН од 1940. године, затим био је члан Бугарског географског 

друштва од 1936. године, потом редовни члан и први секретар Научног дру-

штва у Скопљу (од 1925), редовни члан и потпредседник СГД-а, као и осни-

вач и секретар Одсека СГД-а у Скопљу од 1922. године. Осим тога, активно 

је учествовао у разним културно-просветним друштвима и институцијама. 

Oбјавио je више радова: научних монографија, оригиналних и прегледних на-

учних радова, тематских карата, научно-популарних радова, уџбеника итд. 

Проф. Радовановић је припадао оној релативно малобројној генераци-

ји универзитетских професора и научних радника српске научне географске 

школе који су својим истраживачким преокупацијама и методологијом рада 

успоставили континуитет наше традиционалне научне географије Цвијићевог 

доба. Истраживачка оријентација професора Радовановића била је од самог 

почетка његове научне каријере везана за антропогеографију и остварио је ре-

зултате трајне научне вредности. На том сложеном пољу научноистраживач-

ког рада, који захтева интензивну комуникацију са свим географским дисци-

плинама, као и са читавим низом сродних основних и примењених наука, 

професор Радовановић је допринео његовој систематичности.   

 За свој рад у области науке и струке којом се бавио проф. Радовано-

вић је добио више признања.  
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