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IN MEMORIAM
МИОМИР ИВКОВИЋ
(1944–2015)

Миомир Ивковић је рођен 1944. године у селу Равни До, општина Нишка Бања. На Филозофском факултету у Београду завршио је студије педагогије 1970. године. Докторску дисертацију на тему Диркемово схватање васпитања и образовања – марксистичка критика одбранио је 1979. године.
Неколико пута је био на студијским боравцима у иностранству од чега су најзначајнији боравци у Паризу 1987. и 1990. године (Meson le science de l`homme).
Професионалну каријеру започео је као учитељ у сеоској школи, радио
је као професор у Учитељској школи у Крагујевцу, а затим у Казнено-поправном дому у Нишу. Од 1975. године је радио на Филозфском факултету у Нишу као асистент на предметима Социологија васпитања и образовања и Методика наставе социологије. У звање доцента за наведене предмете изабран је
1980. године, а у звање ванредног професора 1980. година. Године 1990. постао је редовни професор за наведене предмете на истом факултету. Активно
је радио на обазовању научног кадра. Био је ментор или члан комисија за
израду и одбрану: пет докторских дисертација, шест магистарских радова,
три специјалистичка рада и бројних дипломских радова студената.
Поред рада на Филозофском факултету у Нишу, изводио је наставу на
Учитељском факултету у Врању и на Учитељском факултету у Ужицу.
Миомир Ивковић је објавио већи број монографија, уџбеника и научних радова из области социологије васпитања и образовања и методике наставе социологије. Учествовао је на бројним националним и међународним
научним скуповима. Објавио је, између осталог, следеће монографије и уџбенике: Васпитање и образовање – Диркемова социолошка теорија васпитања
(1985), Образовање и промене – огледи и истраживања (1990), Методика
наставе социологије (1995), Образовање у друштвеном контексту (1999),
(коаутор) Асистенти у настави – дидактичко усавршавање универзитетских
сарадника (2002), Социологија образовања – одабране теме (2004) и друге.
Значајан допринос академској заједници професор Ивковић је дао у
области издаваштва. Био је члан редакције часописа Настава и васпитање
(1983–1992), главни и одговорни уредник часописа Теме Универзитета у Нишу (1991–2001), главни и одговорни уредник Годишњака за педагогију Филозофског факултета у Нишу (2007).
Био је председник Савеза педагошких друштава Србије (1981–1983) и
члан Председништва Савеза педагошких друштава Југославије (1981–1983).
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Током дуге и плодне академске каријере Миомир Ивковић је обављао
више функција на матичном факултету – био је декан (1994–1996), управник
Студијске групе за социологију (1986–1988), први управник Студијске групе
за педагогију (2000–2004) и руководилас последипломских студија, смер Социологија васпитања и образовања. На Универзитету у Нишу такође је обављао више функција – заменика председника Скупштине Универзитета, управника Марксистичког центра, члана Одбора за друштвене науке и заменика
председника Научно-стручног већа за друштвене и хуманистичке науке. У
Министарству просвете Републике Србије био је члан Експертског тима за
децентрализацију образовања (2001. године).
Добитник је неколико награда и признања Универзитета у Нишу и Филозофског факултета у Нишу. Последње признање је Захвалница Универзитета у Нишу за изузетан допринос на месту главног и одговорног уредника
часописа Теме током једне деценије уређивања (2006). Дописни члан Српске
академије образовања постао је 2007. године.
Миомир Ивковић ће остати упамћен међу колегама, сарадницима, студентима и у широј друштвеној заједници по критичком промишљању проблема васпитања и образовања у друштвеном контексту и по професионалном
приступу и поштовањау педагошких принципа у васпитно-образовном раду.
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