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IN MEMORIAM
МИОМИР С. НАУМОВИЋ
(1956–2015)
Миомир С. Наумовић је рођен 1. 11. 1956. године у старој градској породици у Нишу. Студије социологије завршио је на Филозофском факултету
у Нишу. На истом факултету је магистрирао (1986. године) и одбранио докторску дисертацију Куће за одмор и њихови власници као друштвени феномен (1989. године) из области социолошких наука.
Професор Миомир Наумовић је предавао на Департману за социологију на Филозофском факултету у Нишу од 1988. године, а потом и на Природно-математичком факултету у Нишу. У звање доцента за предмет Социологија насеља изабран је 1990. године, у звање ванредног професора 1996. године, а у звање редовнго професора 2001. године. Читаву своју академску каријеру везао је за Филозофски факултет у Нишу. Био је управник Департмана за
социологију и главни уредник Facta Universitatis, Series Philosophy, Sociology,
Psychology and History, научног часописа Универзитета у Нишу. Објавио је
једанаест научних монографија (Мешовита привреда Ниша и Зајечара, Насеља за одмор, Насеља као огледало друштва, Насеља минулог времена, Учења
о друштву, И село и град, Село и град од утопије до пророчанства, Политички бандитизам, Лице нацизма, Село древних култура, Геополитика и култура мира), велики број научних радова из области социологије села и града,
социјалне демографије, геополитике и геокултуре и један роман (У инат свима).
Професор Миомир Наумовић ће остати упамћен међу студентима, којима је увек био окружен – у учионици, кабинету, на улицама града Ниша – по
надахнутим, динамичним и непоновљивим предавањима о нашем селу, сељаштву, граду – о „нашој Србијици“ како је често говорио. Био је критичан и
убедљив говорник, а пре свега, изузетан и духовит професор. Биће упамћен
међу сарадницима по несебичној професионалној помоћи и подршци у
академском напредовању, по оригиналним идејама за истраживања насеља и
социодемографских проблема, писању и презентовању научних резултата.
Професор Миомир Наумовић није био кабинетски професор окружен књигама и ограничен одређеним научним парадигмама, већ друштвено ангажовани интелектуалац који је своја оригинална научна промишљања и критичка разматрања усмеравао, између осталог, на тумачење актуелних друштвених проблема Србије, по чему ће га памтити колеге и пријатељи, научна
и шира јавност.
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