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ЖИВАН СТОЈКОВИЋ 

 

I 

иван Д. Стојковић је рођен 1. јануара 1937. 

године у Великом  Трњану, општина 

Лесковац. Филозофски факултет, група историја, 

завршио је у Скопљу. Универзитетски професор и 

први декан Технолошког факултета у Лесковцу.
1
 

На Филозофском факултету у Скопљу 

студирао је историју и био демонстратор за стари 

век и археологију код проф. др Петра Лисичара и 

један од најбољих студенaта Универзитета у 

Скопљу. Дипломирао је са просечном оценом 

9,75.
2
 

(...) Жељан знања, пун здраве амбиције, 

енергије и стваралачког заноса уписује се на Правни факултет у Нишу и са 

највишим оценама завршава прве две године.
3
 

% 

Од 1960. године професор је историје и латинског језика у Лесковачкој 

гимназији, а 1975. године изабран је за потпредседника Извршног савета 

СО Лесковац.  

Магистрирао је 1978. године, а докторирао на Филозофском факултету 

у Скопљу 1983. године. 

Руководио је оснивањем Технолошког факултета у Лесковцу и био 

први његов декан,остварујући ту фунцију у више мандата. 

Од 1996. до 1998. године први је саветник за политичк апитања 

амбасаде СР Југославије у Скопљу, а потом се враћа на Технолошки 

факултет у Лесковцу где је пензионисан 2001. године. 

Током радог века обављао је значајне политичке функције у општини 

Лесковац, Јужноморавском региону и Републици Србији. Добитник је 

Октобарске награде Лесковца, Велике повеље Универзитета у Нишу, 

Ордена рада са сребрним венцем и бројних других награда и признања. 

Активно се бавио и научним радом. Аутор је и коаутор око шетрдесет 

историографских дела, као и великог броја научних саопштења.
4
 

 

                                                 
1 Видети опширније, Лексикон писаца лесковачког краја, Лесковац 2003. 
2 Никола П. Илић, „Осврт на животни пут професора доктора Живана Стојковића“, Научни рад 
Живана Стојковића, Технолошки факултет Лесковац 2003, стр. 76. 
3 Никола П. Илић, „Осврт на научни пут професора доктора Живана Стојковића“, Научни рад Живана 

Стојковића, Технолошки фкултет Лесковац 2003, стр. 78. 
4 Др Живан Стојковић, Беседе о књигама, Удружење писаца Лесковац, Лесковац 2012. године. 

Напомена: Књига је објављна поводом седамдесет и пет година живота самог аутора. 
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II 

АЖНИ БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ – На 

Технолошком факултету у Лесковцу 24. децембра 

2001. године одржан је разговор о научном раду проф. 

др Живана Стојквића. Сва саопштења су део посебне 

књиге – „Научни рад Живана Стојковића“. У књизи су 

објављени следећи важни библиографски радови – 

књиге, (укупно 31): Српска социјална демократија и 

македонско национално питање (1903-1919), Лесковац 

1979; др Живан Стојковић, Хранислав Ракић, Зоран 

Панајотовић, Грађа за историју револуционалног 

радничког покрета Лесковца и Врања књига I 1895-1915, Лесковац 1982; 

Драгољуб Трајковић, др Живан Стојковић, Хранислав Ракић и др, Сто 

година лесковачке текстилне индустрије (1884-1984), Лесковац 1984; Х. 

Ракић, др Ж. Стојковић, Миодраг Митровић, Грађа за историју 

револуционалног радничког покрета Лесковца и Врања, књ. II; др Ж. 

Стојковић, Х. Ракић, Грађа за историју синдикалног покрета 

јужноморавског региона 1944-1985, Лесковац 1986; Др Живан Стојковић, 

Ненад Кражић, Лесковац – време прошло – време садашње, Лесковац 

1989; др Живан Стојковић, Хранислав Ракић, Никола Илић, Четнички 

покрет у лесковачком крају 941-1944, Лесковац 1993; др Милан 

Миладиновић, др Ж. Стојковић, Социологија морала у делима Димитрија 

Туцовића, Лесковац 1944; др Ж. Стојковић, Х. Ракић, Н. Илић, Окупација у 

лесковачком крају 1941-1944; Лесковац 1994; Хранислав Ракић, Живан 

Стојковић, Бомбардовање Лесковца, Лесковац, 1994, др Живан Стојковић, 

Хранислав Ракић, Водосистем Барје, Лесковац 1995; др Живан Стојковић, 

Хранислав Ракић, Монографија Водосистема Барје, Лесковац, 1995; 

Хранислав Ракић, Живан Стојковић, Три особађања Лесковца, Лесковац 

1995; др Живан Стојковић, Ненад Кражић, Занатство Лесковца I (од 

почетка до 1944), Лесковац 1995; др Живан Стојковић, Хранислав Ракић, 

Синдикални покрет Лесковца 1904-1954, I књига, Лесковац 1995; 

Хранислав Ракић, Живан Стојковић, Избори у лесковачком крају 1903-

1938, Лесковац 1996; др Ж. Стојковић, Х. Ракић, Лесковачки крај у Првом 

светском рату 1915-1918, Лесковац 1996; Х. Ракић, др Ж. Стојковић, 

Графичко предузеће Напредак Лесковац 1946-1996, Лесковац 1996; др 

Живан Стојковић, Хранислав Ракић, Савез борца Лесковац 1947-1997, 

Лесковац 1997, др Живан Стојковић, Хранислав Ракић, Доктрина насиља, 

Лесковац 1999; др Ж. Стојковић, Х. Ракић, Н. Илић, Лесковачки крај у 

време НАТО агресије, Лесковац 2000; Х. Ракић, др Ж. Стојковић, 

Четрдесет година Навип плантаже у Лесковцу, Лесковац 2000; Ж. 

Стојковић, Х. Ракић, Октобарски дани у Лесковцу 1945-2000, Лесковац 

2002; Ж. Стојковић, Езоп у Лесковцу 2002;
5
  

                                                 
5 Научни рад Живана Стојковића, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, Лесковац, 

2003, стр. 91. 
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III 

УЧНИ РАД - Др Живан Стојковић, професор 

универзитета, историчар, научни, културни и 

друштвени посленик, спада у оне људе који су дубоко 

забринути за судбину, политичко и духовно јединство 

српског народа, за судбину његове (наше) државе, спада 

у људе који спајају прошлост и садашњост, који су 

исходиште научних и хуманистичких идеја и праксе, који 

неуморно раде на обједињавању духовне и културне 

енергије српског народа, који је у својим радовима, 

укупном активношћу, увек био предано у служби свега 

што унапређује људско знање и разумевање.
6
 

Његов научни и стручни опус је богат, а тематски разноврстан. Богат, 

јер библиографија његових радова обухвата око четрдесетак књига и 

неколико десетине чланака и расправа. Тематски разноврстан, јер је поље 

његовог истраживања наше савремене историје широко и углавном 

сконцентрисано на југу Србије, на Лесковац, од проблематике настанка 

радничког покрета и његовог политичког организовања с краја XIX и 

почетком XX века. 

Зато су вредне помена његове књиге, радови са којима је започео свој 

истраживачки рад: „Српска социјална демократија и македонско 

национално питање“, „Везе српског и македонског радничког покрета“. 

(...) Живан Стојковић је написао више научних и стручних радова из 

историје Другог светског рата на југу Србије. Задржавамо се само на 

четири: „Четници у лесковачком крају 1941-1944“, „Бомбардовање 

Лесковца“, „Три ослобађања Лесковца“. 

„Четници у лесковачком крају 1941-1944“ (Лесковац 1993), 

коауторство са Х. Ракићем и Н. Илићем). Ова монографија је резултат 

истраживачке радозналост и напора аутора који су, на основи марљиво 

прикупљене историјске грађе (докумената, штампе), сећања и невелике 

литературе, понудили рационалну спознају четничког покрета на југу 

Србије.  

„Бобардовање Лесковца“ (Лесковац 1994, коауторство са Х. Ракићем) 

целовита је монографија настала поводом 50. годишњице бомбардовања 

Лесковца од стране западних савезника септембра 1944. која представља 

један од најтрагичнијих догађаја у његовој дугој и бурној историји. 

Поред синтетичког осврта на историју Лесковца између два рата и 

приказа окупације града 1941-1944. са намером да се покаже слика града 

који ће задесити голема трагедија, обрађено је, на основу свих доступних 

извора, бомбардовање Лесковца 6. септембра 1944. које није имало 

статешко оправдање, а које је због начина извођења (са велике висине, 

                                                 
6Др Мирољуб Васић, „Допринос изучавању историје Другог светског рата у Србији 1941-1945“, 

Научни рад Живана Стојковића, Технолошки факултет Лесковац 2005, стр.11. 
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тепих системом) и по трагичним ефектима (око 2.000 убијених цивила и 

масовног разарања кућа и инфраструктуре) имало терористички карактер. 

Аутори су објавили и списак погинулих (до тада утврђених) у 

бомбардовању, тако да ова књига представља и својеврсни споменик 

Лесковцу и његовим жртвама из септембра 1944. године. 

 „Три ослобађања Лесковца“ (Лесковац 1995, коаторство са Х. 

Ракићем). Садржај ове добро документовне, а лепо написане монографије 

је борба за ослобођење Лесковца: 1877. од Турака, 1918. од Бугара, 

Аустријанаца и Немаца и 1944. године од Немаца и Бугара. Аутори су 

настојали и у томе успели, да та три ослобођења свога града од окупатора, 

обједине и повежу у целину, да прикажу континуитет тих збивања, која, 

не само обавештавају читаоце о тим историјским процесима и догађајима 

већ их и надахњују. 

„Историја Лесковца“ (Лесковац 1992. – коауторство са др С. Стојичић 

и Х. Ракић). Ова књига, историјска синтеза, представља научно 

утемељену, лепо написану и лако читљиву историју Лесковца од 

праисторије до краја Другог светског рата. 

 (...) Радови Живана Стојковића су „историографска прича“  о људима 

Лесковца, јужне Србије, о продукцији и репродукцији живота на овим 

просторима. Они су богати подацима, представљају својеврсни споменик 

актерима збивања, они сведоче да је на овим просторима стално тињала и 

распламсавала се ватра отпора и борбе за човеково ослобођење од 

експоатације, поробљавање, борбе за слободу. Ти радови имају не само 

историјски већ и друштвени значај.
7
 

% 

У књизи Научни рад Живана Стојковића (Технолошки факултет 

Лесковац 2003) објављени су радови др Мирољубав Васић, Допринос 

истраживању историје Другог светског рата у Србији 1941-1945; проф. др 

Милан М. Миладиновић, Социолошка мисао у радовима проф. др Живана 

Стојковића; проф. др Никола Цветковић, Живан Стојковић – вишеслојна 

стваралачка личност; Хранислав Ракић, Историографски приказ неких 

радова др Живана Стојковића; проф. др Душан Јањић, Живан Стојковић у 

лесковачкој пеиродици; Драгољуб Ж. Мирчетић, Професор др Живан 

Стојковић у Нишком зборнику; проф. др Срећко Димитријевић, Развој 

Технолошког факултета и Живан Стојковић; Живојин Прокоповић, 

Допринос обради културне баштине лесковачког краја, Ненад Кражић, 

Сарадња са Живаном Стојковићем у писању књига; Никола П. Илић, 

Осврт на животни пут проф. др Живана Стојковића, Хранислав Ракић, 

Подсећања, Поздравна реч декана Технолошког факултета др Јакова 

Стаменковића; Поздравна реч др Драгољуба Живковића; реч Живана 

Стојковића. 

 

                                                 
7Др Мирољуб Васић, „Допринос изучавању историје Другог светског рата у Србији 1941-1945“, 

Научни рад Живана Стојковића, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, 2003, стр. 11-16. 
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IV 

РИВО ОГЛЕДАЛО – Живан Стојковић је писац 

необичног профила, тендеција и резултата који не 

смеју да остану без адекватне књижевно-критичке, 

социолошке и филозофске оцене. Главна стилска 

карактеристика нашег писца је иронично-сатирични 

став који прожима и „Езопа у Лесковцу“, „Епистоле о 

љубави“, сва „Крива огледала“ и „Беседе о књигама“. 

Дело Живана Стојковића је смех кроз сузе над 

средином и људима које воли осећајношћу коју скрива, 

маскира и стилски вешто обликује. А иронично-

сатирични став превреднује и идеологију Стојковићеву, па је његово 

беседничко приповедчко дело опис стварног и идеологизованог живота. 

Морам да признам да ме је став мога пријатеља, који нам подметне и у 

обичним прилимама, мало преварио па да паднем у заблуду обичног 

читаоца који сматра да је све то Жикина чиста шала.  

Не, драги читаоче, наш доктор наука, наш друштвено-политички радник 

и дипломата је озбиљан и талентован писац таблидног жанра који је 

остварио. Клацкајући своје јунаке персифлажом (изругивањем на фин 

начин) и озбиљним третманом, час на страну увреде достојанства, час на 

страну суптилог ласкања похвалом позитивних вредности, овај вешти 

писац апсолутно зна да је таштина његових јунака сила јача одосећања 

достојанства па успешно и безбедни постиже потпуни и велики успех као 

таблоидно-сатирични писац.
8
 

% 

У Кривом огледалу 4“, која је писана у стиху, о себи др Стојковић, 

између осталог, у одељку под називом Белешка о писцу – Харамбаша, 

пева:   

Ој Лесковцу ти познати граде 

Да ли знадеш колико си срећан  

Што прихвати одојче малено  

Из Трњана великога села 

А од оца веселог Драгића 

И од мајке Загорке Јашуњске  

Дали су му Живан лепо име 

А Стојковић, чувенo презиме  

Мален беше и остаде такав 

Кратких руку и кривога носа 

Јер је Тарзан желео да буде  

Па од дуда пао је на груди 

                                                 
8 Душан Стошић, Уводна мисао, др Живан Стојковић, Криво огледало 4, Књижевни клуб Глубочица 

Лесковац, 2013, стр. 7. Напомена: Књига је др Стојковић посветио Храниславу Ракићу поводом 85. 

годишњице његовог живота. У једној од „Кривих огледала“, проф. др Живан Стојковић представио је 
и аутора ове студије Д. Коцића. 
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V 
ПИСТОЛЕ О ЉУБАВИ –„Епистоле о 

љубави“, изворно, објављене су најпре под 

насловом „Једина моја и Мила моја Миљана“ и 

псеудонимом Етјен Принц, у ауторовом, властитом 

издању 1990. и 1996. године. Аутор их обелодањује 

као зрео породични човек, у пензији. У издању пред 

нама сачуване су све основне вредности изворног 

издања, као и љубави којој је дело посвећено.
9
  

Није без занимљивоти да је аутор књиге и под 

псеудонимом, како изгледа, био познат његовим 

најближим пријатељима и најупућенијима, у чије је руке допала, у оно 

време чак и одабраном тиражу. Аутор Епистола је од младости наставио 

свој живот креативно, као средњошколски и универзитетски професор, 

објавивши више дела из стручних области којима се учено бавио, али је у 

потаји, а изгледа да ће тако бити догод је жив, остао веран и посвећен 

своме сакритом првенцу из младости. 

(...) Све епистоле скупа, и свака напосе, ма колико по себи биле личне, 

осветљавају по неке стране ауторовог живота у то време и показују у 

којим су се све распонима испољавала његова осећања и шта је све 

заокупљало његове мисли. Истодобно, његови узори и учитељи у 

стварима списатељства, били су старији, а кудикамо искуснији наши и 

страни писци. 

Рани Стојковићеви радови морали су бити литерни; у младости сви 

почињу литерарно, па ни он није могао бити никакав изузетак. Прилике у 

животу утичу на то да се најпре заљубимо па пропевамо или пак 

пропевамо па се заљубимо, али је у Стојковићевом животу изгледа то 

почело упоредо: заљубљен је пропевао, певајући се заљубио, судећи према 

изложеним споменима. 

 (...) Једино што смо сада у стању да кажемо о епистолама Живана 

Стојковића јесте да их је обзнанио као своје, а не под измишљеним 

именом, бар када се сам на то одлучио. Ако се сме судити по читавој 

његовој „филозофији љубави“, од које изгледа није одступио, писац их је 

признао као што се признаје дете ван природне заједнице удвоје. 

Стојковиће епистоле дате су на начин да би се учинило по вољи „срцу 

тела свога“, да чујемо само његов лирски узнесен глас иако су у љубави 

учествовали обоје, те да, према томе, опис љубави износи само „једна 

страна“; а за епистоле је, такође, као за љубав, потребно најмање двоје. 

Пишчев лирски глас је затим присутан у свим описима њених стања и 

расположења, којима се у ту сврху једносмерно прибегава. Нема сумњи да 

се он у то доба, када се на заљубљеног обарало мало не све, захтевајући 

                                                 
9 Саша Хаџи Танчић, рецензија, Живан Стојковић „Епистоле о љубави“, Удружење писаца општине 

Лесковац 2004, стр. 43-48. 
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љубав узвртно по сваку цену, следећи сурове законе воље, држао се пуно 

обзира и више него благонаклоно према изабраници срца свога, а да је у 

том искушењу успео да сачува њену љубав и уважење у ствари поезије. 

Пишући о „Епистолама о љубави“ Живана Стојковића не можемо а да не 

водимо бригу и о интересима саме књижевности. Убудуће књижевни 

миље Лесковца, у коме живи наш Ромео, будно пазећи на свој добар глас, 

мора рачунати на ово обимом невелико дело као прво те врсте у своме 

жанру. После дуготрајног чекања, као што је то иначе не редак случај у 

књижевности, можемо рећи да је ово прва проза у песмама у граду под 

Хисаром. И да завршимо подсећањем на то да господин Стојковић 

претходно, такође први у Лесковцу, огледао се у жанру басне, подстакнут 

свакако не мало својом духовитошћу и животним искуством, која су му 

прибавила одређене непријатности и сваковрсних замерања (видети: 

„Езоп у Лесковцу“, Лесковац, приватно издање, 2002).
10

 

 

VI 

НИГМА ЖИВАН ЛЕСКОВАЧКИ – Поводом три 

деценије од докторирања Живана Стојковића, проф. 

др Драгомир Радовановић приредио је књигу „Енигма 

Живан Лесковачки“ у издању Књижевног клуба 

Лесковац (2013). 

(...) Зашто енигма, па зато што је то загонетка. Реч 

потиче из древног грчког језика. То је у ствари вештина 

састављања питалица и загонетки и њиховог решавања. 

Ако решење неког задатак представља загонетку, јер су 

бројни начини на које се она може решити, онда је проф. 

др Живан Стојковић човек енигма јер и најтеже задатке решава са лакоћом 

изналазећи најефикаснији пут и проналази најповољнију одгонетку. 

 

% 

Његово животно дело то показује: од школовања, студирања, обављања 

професорског посла, до оснивања Технолошког факултета у Лесковцу, 

бављења политиком и дипломатијом. И не само да је решавао загонетке 

свога живота него је давао и одгонетке на загонетке својих пријатеља због 

чега је међу њима врло поштован и омиљен.
11

  

 

 

 

 

 

                                                 
10Саша Хаџи Танчић, извод из рецензије, Живан Стојковић, Епистоле о љубави, Удружење писаца 

општине Лесковац и аутор 2004. године. Напомена: Видети Лесковачки дневник, бр. 30-31, јун-

октобар 2005. године, стр. 19. 
11 Проф. др Драгомир С. Радовановић, Реч приређивача, Енигма Живан Лесковачки, Књижевни клуб 

Лесковац 2013, стр. 12. 
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VII 

ЕСЕДЕ О КЊИГАМА – Поводом седамдесет и 

пете године живота проф. др Живана Стојковића, 

Удружење писаца Лесковац објавило је 2012. године 

његову књигу „Беседе о књигама“. У књизи су, поред 

уводне речи, нашла 24 прилога – уводне речи са 

промоција дела лесковачких и београдских писаца или 

публикација које су последњих година представљене у 

Лесковцу.
12

 

% 

Имао сам ту част да будем рецензент, али и да 

преставим један број књига и часописа и да сада се, углавном, догађало да 

се изговорене речи чују само на том промотивном састанку и остају 

незабележене за трајно коришћење.И ево, први пут објављујем део 

текстова са представљања књига и часописа. Надам се да ће и до 

допринети њиховом приближавању читаоцу, утолико пре што се на 

промоцијама окупи мањи број људи.
13

 

У књизи су објављени следећи прилози: Хранислав Ракић, „Четрдесет и 

седма дивизија НОВЈ“; академик Владимир Стојанчевић, „Из српске 

историје и историографије“; др Милан Миладиновић, Драган Божиловић, 

„Звонар слободе – Николај Динић“; др Момчило Златановић, „Први 

српски устанак на југу Србије у историји и традицији (1804-2004)“; 

Вукадин Ристић, „Развој здравствене службе у лесковачком крају 1878-

2005“; Промоција „Лесковачког зборника XLVI“; Душан Јањић, 

„Француски клуб у Лесковцу“; Новица Пешић, Добросав Туровић, 

Предраг Павловић, „Устанак у Топлици и Јабланици 1917“; др Војислав 

Шешељ, „Римокатолички злочиначки пројекат вештачке хрватске нације“; 

„Удружење „Слобода“, „Слобо, слободо“; Новица Пешић, „Војвода Крста 

Војиновић Косовац“; Небојша Ивановић, „Варање Србије“; Славољуб 

Ђера Петровић, „Сећање и записи једног борца и дипломате“; Стојан 

Пауновић, „Рафуна (Тумарце)“; Промоција „Лесковачког зборника XLIX“; 

Милан Трајковић, „Наталија Арсеновић Драгомировић“; Драгомир 

Радовановић, „Дилеме и Џилит“; Миодраг Андрејевић, „Срећно време“; 

Добросав Туровић, „Тужбалице Горње Јабланице“; Тихомир Јовановић, 

„Кад кукуруз зри“; Вукадин Ристић, Милан Леви, „Квалитет живота особа 

старијег животног доба“; др Живан Стојковић, „Легенда у анегдотама“; 

Данило Ж. Марковић, „Глобалистика и криза глобалне економије“; проф. 

др Живан Стојковић, „Човек велике имагинације“; прим. др Вукадин 

Ристић, прим. др Славко Крстић, „Знаменити лекари на југу Србије“. 

 

                                                 
12 Др Живан Стојковић, „Беседе о књигама“, Удружење писаца Лесковац 2012. Напомена: Видедети 
опширније у поглављима писаца о којима је говорио проф.др Живан Стојковић. 
13 Др Живан Стојковић, Уводна реч, Беседе о књигама, Удружење писаца Лесковац 2012, стр. 7. 
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VIII 

ИВАН СТОЈКОВИЋ И ЛЕСКОВАЧКА 

ПЕРИОДИКА – Др Живан Стојковић је својим 

радовима значајно присутан у лесковачкој периодици. 

Са највише текстова заступљен је, свакако, у 

„Лесковачком зборнику“ у коме је дао пуну меру свог 

научног и стручног рада.
14

 

(...) Мислим да је нарочито значајна Стојковићева 

сарадња у старом и угледном српском часопису 

„Наше стварање“. У овом часопису за науку, 

књижевност, друштвена питања, културу и уметност, 

који с малим прекидима излази од 1954. године, Живан Стојковић је 

објавио шест радова, у времену од 1978. до 1984. године. Реч је о 

следећим прилозима: „Светозар Марковић о националном питању“ (бр. 5, 

1978, стр. 24-28); „Српска Социјалдемократска партија и македонско 

национално питање у првим годинама Првог светског рата“ (бр. 6, 1978, 

стр. 16-29); „Српска социјална демократија и македонско национално 

питање“ (бр. 1-2, 1979, стр. 121-123); „Агитационо пропагандни рат 

среског комитета Комунистичке партије власотиначког среза“ (бр. 5-6, 

1980, стр. 7-16); „Друштвена организованост и самозаштитне активности у 

великој поплаи 1976. године у Лебану и околини“ (бр. 1-2, 1982, стр. 55-

73); „Став Живојина Жујовића о битним питањима положаја народна на 

Балкану 60-тих година 19. века“ (бр. 3-4, 1984, стр. 24-31). Као што се из 

овог прегледа види, радови су се претежно односили на области које су у 

јендом периоду изразито заокупљале пажњу професора Стојковића: на 

национално питање у делима првих српских социјалиста Живојина 

Жујовића и Светозара Марковића и о ставову Српске социјалдемократске 

партије почетком 20. века о македонском националном питању.  

 (...) Аналитички, али и синтетички приступ у третирању појединих 

питања, способност да се уочи и издвоји оно што је есенцијално од онога 

што је мање битно, карактеришу и Стојковићеви написи објављени у 

„Зборнику радова Технолошког факултета“ у Лесковцу. Узгред речено, 

излишно је и напоменути да је професор Живан Стојковић покретач или 

један од покретача Зборника. У њему је он заступљен такође са шест 

радова различите тематике. Три или четири можемо окарактерисати  као 

радове социолошког карактера.  

(...) Стојковићева истраживања, базирана на архивској грађи, зацело не 

лако доступној, приказују нам овог истраживача као врсног аналитичара и 

познаваоца друштвених прилика у полувековној историји Лесковца (он 

захвата период од краја 19. века до Другог светског рата).
15

 

                                                 
14 Проф. др Душан Јањић, Живан Стојковић у лесковачкој перодици, Научни рад Живана Стојковића, 

Технолошки факултет Лесковац 2003, стр. 56-58. 
15 Проф. др Душан Јањић, Живан Стојковић у лесковачкој периодици, Научни рад Живана Стојковића, 

стр. 56-59.  

Ж



 10 

 

IX 

АЗВОЈ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

И ЖИВАН СТОЈКОВИЋ – Као професор 

Технолошког факултета у Лесковцу Живана 

Стојковића сам имао прилике да доживим као: 

организатора, научног радника и човека 

хуманисту.
16

  

Историјске околности пружају шансу 

појединим личностима да остваре одређене идеје, а степен њихове 

реализације зависи од личних квалитета и способности њихових носилаца. 

Као познати центар текстилне индустрије, Лесковац је имао најстарију 

Средњу текстилну школу на Балкану, а од 1959. годинеи Вишу техничку 

тешкилну школу. Можда не и случајно, млади професор Живан Стојковић 

појављује се 1963. године пред студентима ове школе као предавач не 

слутећи да ће каријеру за непуне две деценије касније наставити пред 

студентима прве високошколске установе на југу Србије. 

Идеја о оснивању факултета у Лесковцу настала је још када је Ниш 

добио Универзитет. Млади инжењери, па и први доктори наука у фабрици 

„Здравље“ у Лесковцу, као и професори Више техничке текстилне школе, 

предложили су оснивање одељења Машинског факултета из Ниша у 

Лесковцу, касније и самосталног Технолошког факултета. Седамдесетих 

година прављене су студије и елаборати, али је реализација изостала. Тада 

се, крајем седамдесетих година, на историјској и политичкој сцени 

Лесковца појавио магистар Живан Стојковић који је као потпредседник 

Извршног савета општине Лесковац добио задатак да ради на оснивању 

Технолошког факултета. И онда су дошле до изражаја све његове 

организаторске способности. После детаљног упознавања са дотадашњим 

елаборатима приступио је изради новог и успео да окупи истакнуте 

стручњаке из Лесковца и познатих унверзитетских центара, ослањајући се 

управо на људе који су пореклом из Лесковца. Било је помало збуњујуће 

да професор друштвених наука може тако лако да савлада и проблематику 

природних наука, да одабере најбоља решења, отворено признајући да су 

она дело стручњака текстилне и технолошке струке. Слао је екипе у разне 

градове Србије, тражио решења за најбоље наставне планове, контактирао 

са професорима технолошких факултета у Београду, Новом Саду, Скопљу 

и Технолошко-металуршког факултета у Бору, организовао разговоре и 

успешно их завршавао. Било је и отпора, и то у врху просветних 

институција у Србији усмерених ка томе да се Технолошки факултет 

оснује у Крушевцу уместо у Лесковцу. Професор Стојковић обезбедио је 

подршку регионалних и општинских функционера и њихово активно 

укључивање у борбу за факултет и није се предавао. И када је после 

                                                 
16 Проф. др Срћко Димитријевић, „Развој Технолошког факултета и Живан Стојковић“, Научни рад 

Живана Стојковића, Технолошки факултет Лесквоац 2003, стр. 66-67. 

Р 
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тродневног чекања у Београду био сведок доношења одлуке о оснивању 

Технолошког факултета у Лесковцу, крајем јуна 1979. године, поред 

велике радости, био је свестан огромних обавеза да прва високошколска 

установа у Лесковцу почне са радом већ у јесен исте године. Тек тада је 

дошла до изражаја његова невиђена енергија која је била усмерена на 

обезбеђењу простора, расписивању конкурса за студенте и наставнике, као 

и опремању анфитеатра, учионица и лабораторија. Неутрални посматрачи 

били су убеђени да је то немогуће остварити. Али он је успео.  

Ни сада после толико година не могу да сакријем и своје узбуђење када 

сам као наставник у првој екипи упосленика присуствовао почетку 

наставе 22. октобра 1979. године и могао да поздравим свог првог декана 

Живана Стојковића. То се догодило на свечаном отварању месец дана 

касније.  

(...) За сараднике на Технолошком факултету ангажовао је истакнуте 

професоре и научнике из Београда, Ниша, Скопља, Љубљане уз пуно 

уважавање и уз најповољније услове за рад. А основна намера му је била 

да му они помогну у стварању домаћих кадрова који ће преузети наставу, 

у чему је у потпуности успео. Била ми је част да радим у екипи декана 

Стојковића као продекан. 

(...) И поред своје велике ангажованости на Факултету и у политичком 

животу, професор Стојковић је налазио времена да се интензивно бави и 

научним радом и настојао је да се постигнути резултати валоризују на 

научним скуповима. Зато је од самог почетка прихватио идеју да се 

научни скупови међународног карактера одржавају и на Технолошком 

факултету, а да се саопштени радови објављују у „Зборнику радова“ чији 

је он покретач.
17

 

% 

Име Технолошког факултета ће увек бити везано за име Живана 

Стојковића, као човека који је дао немерљив допринос како у његовом 

настајању тако и у развоју и напредовању. Сигуран сам да као што воли 

своју децу, воли и овај факултет као своје „треће дете“. Захваљујући 

великом ентузијазму, али и знању и искуству, професр Стојковић је 

свакога дана у овај факултет уграђивао део своје огромне енергије и 

истовремено своје знање и искуство несебично преносио на нас, његове 

млађе колеге.
18

  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Проф. др Срећко Димитријевић, Развој технолошког факултета и Живан Стојковић, Научни рад 

Живана Стојковића, стр. 66-69. 
18Др Јаков Стаменковић, поздравна реч декана на представљању научног рада проф. др Живана 

Стојковића 23. децембра 2001. године, Научни рад Живана Стојковића, стр. 82. 
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X 

ЕСКОВАЧКИ ПРОЗНИ АКРОСТИХ - 

Најновије књига проф. др Живана Стојковића 

„Лесковачки прозни акростих“ (Књижевни клуб 

„Глубочица“ – Лесковац 2015, уредник Боркица 

Миловановић, рецензент Данило Коцић) потврдила је 

оно што смо одавно знали о аутору – његовој 

упорности, таленту и литерарном умећу. Дело је 

(не)обично за лесковачки књижевни простор, али је 

писано с мером и љубављу.  

     У књизи су духовитим, шарматним, али и стилом 

обогаћеним савременом српском лексиком и метафорама, представљени 

ауторови пријатељи Никола Илић, Хранислав Ракић, мр Мирослав 

Здравковић, проф. др Душан Јањић, проф. др Драгомир Радовановић и сам 

аутор.
19

 

Ово је могло би се рећи, књига – сликовница речи. Све је подређено 

јасном задатку – да се о личностима говори тоном „заборављених 

манира“. Посебна вредност је управо „одабир речи као метафоре 

живота“, које су својеврсне приче у одломцима. Неке слике су више од 

обичног, конвенционалног приказавања људског трајања и дела личности 

ове „прозне песмарице духа“. 

Сам аутор не крије да су му личности о којима говори драге, али и да 

(уз биографије које нуди читаоцима) довољно образоване и инспиративне 

да се књига може читати у „одломцима“, као оригинална библиотека, која 

је истовремено нека врста подсетника да још има људи на нашим 

просторима о којима се може беседити на духовит и истовремено довољно 

озбиљан начин. 

Уместо, како аутор у Предговору бележи, уобичајног стереотипа у 

приказивању биографије познатих личности сваке средине, овога пута 

лесковачке, дата је нова, мање позната, али зато више него занимљива 

„биографија дана“ или боље речено „биографија људског трајања“. 

Иако проф. Стојковић непретензиозно истиче да је реч о „скромном 

покушају приказивања карактера“, дело је далеко од тога. Знамо да по 

формалном образовању проф. Стојковић није психолог, него изузетан 

историчар; ипак од прве до последње странице овога дела јасна је његова 

намера да управо у нијансама које се могу тумачити као својеврсно 

духовито сликање карактера, уз „психолошки профил“, представи све оно 

што је мање познато о пријатељима, који су, могло би се рећи, „главни 

јунаци књиге.“ 

Не крије проф. Стојковић да је у приказивању истакнуто то 

„субјективно осећање“, које се, једноставно, не може искључити уз 

                                                 
19 Живан Стојковић, Лесковачки прозни акростих, Књижевни клуб Глубочица, Лесковац 2015. 

Напомена: Рецензент Данило Коцић, новинар и писац из Лесковца. 

Л
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занимљиву и, рекло би се крајње отворену оцену, да је „невоља настала у 

томе што се ниједан од њих није прихватио да уради прозни акростих о 

аутору, па је он то морао сам да учини“. 

И то је, између осталог, та „(не)обичност обичности“ ове занимљиве 

књиге, која показује аутора и као писца о другима, али и о себи. Дакле, то 

је, како би рекао један умни књижевник, „аутобиографија о другима“ 

виђена у властитом огледалу. 

% 

Вредност овога дела проф. Стојковића је и у трагању не само за 

карактерних особинама својих јунака, него и занимљивим речима које су 

„чиста психологија духа“, али и богата „језичко-лингвистичка 

творевина“. Њима се даје не само већ поменути психолошки профил, него 

и богато језичко значење, што само потврђује да је пишчева намера била 

вишеслојна, и да је, посматрана и са неутралног угла, са тзв.  „брисаног 

простора“, више него успешно остварена. 

Личности о којима пише проф. Стојковић одавно су познате 

лесковачкој јавности јер су се наметнуле или као изузетно плодни 

историчари, публицисти, књижевници, књижевни критичари и 

универзитетски професори.  

Уместо закључка, више као напомена: „Лесковачки прозни акростих“
20

 

је јединствено литерарно (ауто)биографско дело на лесковачкој 

литерарно-историјској сцени и зато ће, уз богатство језичке и психолошке 

грађе, сигурно привући пажљу јавности и ући у ред оних књига без којих, 

уверен сам као писац и историчар лесковачке књижевности, није могуће 

дати целовиту, објективну оцену, стваралаштва овога краја. 

 

P.S. 

Ево како проф. Стојковић представља своје пријатеље, али и себе: 

 

 

 

 

                                                 
20  Akrostih (gr) – врста песме у којој почетна слова стиха, строфе или пасуса (у прози) читана одозго 
на доле, дају неку реч, или наслов дела (нпр. Слово љубве). 

     Акростих (грч. ákros, крајњи, горњи; stíchos, ред, редак у песми) је 

у књижевности песма или песмица у којој почетна слова стихова читана одозго према доле дају неку 
реч. То је најчешће реч која означава тему песме, аутора или особу којој је песма намењена. Појам 

акростих може означавати ту песму, али и саму реч која се добије читањем првих слова стихова. 

(Википедија) 
     Акростих - Слабо се користи у поезији, јер мало њих зна правилно да га користи. Први га је у 

српској књижевности искористио Стефан Лазаревић када је написао писмо које је послао на ваздан 

различитих дестинације.Ради се о томе када напишете неколико стихова и свако почетно слово сваког 
стиха поређате по реду,тако да добијете неку реч (Стефан је ставио то као наслов свог писма). Ова 

врста уметничког изражавања се подоста променила од тада. Данас се користи за нешто тотално друго. 

(Вујаклијин речник); 
    Акростих (израз) - састоји се, односно има осам карактера, што је 0,8 мање од просечне српске 

речи. Садржи 3 (37,5 одсто) самоглсника, што је за 5,3 процента мање од просека. 
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Никола Илић:
21

 

Неуморан, Истинољибив, Креативан, Озбиљан, Лустративан, 

Адаптиван, Истраживач, Либералан, Историчар, Ћутњив; 

 

Хранислав Ракић:
22

 

Хронограф, Радан, Агресиван, Надарен, Истинољубив, Савестан, 

Лојалан, Амбициозан, Виталан, Ревилуционаран, Агилан, Комуникативан, 

Истрајан, Ћудљив  

 

Мирослав Здравковић:
23

 

Магистар, Истинољубив, Ратоборан, Оригиналан, Савестан, 

Легитимист, Агресиван, Веран, Заинтереован, Даровит, Реалан, 

Акрибичан, Вољен, Коректан, Озбиљан, Високоцењен, Инсиративан, 

Ћудљив;  

 

Душан Јањић:
24

 

Дидактичан, Успешан, Шармантан, Акрибичан, Натпросечан, 

Јуридичан, Алтруиста, Њен, Истрајан, Ћудљив; 

 

 

 

                                                 
21  НИКОЛА ИЛИЋ, дипломирани правник и професор, рођен је 1926. године у селу Газдару. Био је 

учесник НОР-а, а после ослобођења секретар фабричког комитета КПЈ у руднику Леце (1947-1948), 
радник Државне безбедности у Лесковцу од 1948. до 1964. године. На Првном факултету у Скопљу 

дипломирао је 1962. године, а од 1964. године наставио је рад у Економској школи у Лесковцу до 

пензионсања 1974. године. Са великом посвећеношћу се бави историографијом и аутор је или коаутор 
око тридсетак књига из те области. Познат је и као публициста са неколико романсираних биографија 

историјских личности из лесковачког краја. Учесник је научних скупова и сарадник у часописима 

запаженим чланцима. Председник је Окружног одбора СУБНОР-а Јабланичког округа. 
22  ХРАНИСЛАВ РАКИЋ, професор историје и музејски и педагошки саветник, рођен је 1928. године 

у Печењевцу. Завршио је Филозофски факултет у Скопљу на Историјској групи. Радно ангажовање 

професора започео је у осмогодишњој школи у Сијаринској Бањи, наставио у Лесковачкој гимназији, а 
затим постао директор Народног музеја у Лесковцу коме је руководио 34 године, све до пензионисања. 

Савезом удружења бораца НОР-а 1941-1945. године као председник руководи више од 25 година и 

члан је Републичког одбора СУБНОР-а Србије. Аутор је и коаутор око 40 историографских дела, 
покретач и главни уредник Лесковачког зборника, учесник и организатор научних скупова и аутор 

бројних стручних чланака. 
23 МИРОСЛАВ ЗДРАВКОВИЋ рођен је у Каштавару. Завршио је гимназију у Лесковцу, Вишу 
педагошку школу и Правни факултет у Нишу, где је стекао и звање магистра правних наука. После 

наставничог стажа у Печењевцу, определио се за политичко ангажовање. Био је председник 

Међуопштинског комитета Савеза комуниста Јужноморавског региона, председник СО Лесковац, 
народни посланик Скупштине Србије и њен потпредседник, председник Закодавне комисије  

Скупштине СФРЈ. Обављао је и дужност судије  судије Суда удруженог рада, директора Лесковачког 

сајма и директора Југопетрола у Лесковцу, а био је и професор на Вишој економској школи у 
Лесковцу. Сада је секретар Окружног одбора СУБНОР-а Јабланичког округа и члан Републичког 

одбора СУБНОР-а Србије. 
24  ДУШАН ЈАЊИЋ рођен је у Лесковцу, где је завршио гимназију, а Филолошки факултет – Група 
француски језик и књижевност у Београду, на коме је магистрирао и докторирао. Завршио је и правни 

факултет, али је своју радну каријеру остварио као директор Завода за напређивање васпитања и 

образовања, професор Више економске школе и професор Технолошког факултета у Лесковцу, где је 
био и шеф Катедре за друштвене науке. Аутор је бројних научних радова из своје основне струке и 

добитник престижних домаћих и међународних награда. 
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Драгомир Радовановић:
25

 

Даровит, Раздрага, Амбициозна, Галантан, Обичан, Мирољубив, 

Искрен, Разуман, Религиозан, Алтруиста, Добричина, Озбиљан, Веран, 

Адаптиван, Натпросечан, Опредељен, Вехементан, Импулсиван, Ћудљив; 

 

Живан Стојковић:
26

 

Жовијалан, Инспиративан, Вредан, Амбициозан, Натпросечан, 

Савестан, Толерантан, Одан, Јасан, Креативан, Оксиморонаст, Виталан, 

Истинољубив, Ћутљив; 

 

XI 

РУГИ О ЖИВАНУ СТОЈКОВИЋУ – Пре скоро 

пола века био сам на завршној години студија на 

историјској групи Филозофског факултета у Скопљу. 

У то време било је мало заинтересованих за ову групу, 

па ипак за време уписа бруцоша интересовао сам се да 

ли се неко из мог краја определио за студије историје. 

Био сам пријатно изненађен када су ми у одсеку за 

студентска питања рекли да се уписао један студент из 

Лесковца. Показали су ми индекс, препознао сам 

слику и прочитао Живаново име и презиме. Познавао 

сам га само из виђења, иако смо у Лесковцу живели у истом делу града. 

Упознали смо се на предављњима и семинарима. Те школске године сам 

дипломирао, али је то познанство оставило дубок траг, што је показала иу 

наша дугогодишња сарадња после студија.
27

 

                                                 
25 ДРАГОМИР РАДОВАНОВИЋ рођен је у Кацабаћу, општина Бојник, где је завршио основну, а 
средњу школу у Лесковцу. У Београду је завршио Факултет организационих наука, магистрирао је на 

Економском факултету у Нишу, а докторирао на Економском факултету у Скопљу. Радио је и 

руководио двадесет година у привреди – у Вунарском комбинту „Тететкс“ у Тетову, Трикотажи 
„Вучјанка“ у Вучју и Трикотажи „Србијанка“ у Лесковцу. Као професор радио је на Вишој економској 

школи у Лесковцу, Економском факултету Универзитета у Приштини, а пензионисан је као професор 

Високе пословне школе струковних студија у Лесковцу. Члан је Удружења књижевника Србије. Аутор 
је више од 130 књига и влеиког броја чланака. 
26 ЖИВАН СТОЈКОВИЋ рођен је у Великом Трњану. Основну школу и гимназију завршио је у 

Лесковцу, Филозофски факултет – Гупа историја у Скопљу, где ја магистрирао и докторирао. Завршио 
је и први степен Правног факултета у Нишу. У Лесковачкој гимназији као професор радио је 15 

година, а затим је био потпредседник Извршног савета СО Лесковац. Оснивач је и декан у више 

мандата Технолошког факултета у Лесковцу у саставу Универзитета у Нишу. Био је први саветник за 
политичка питања амбасаде Савезне Републике Југославије у Скопљу. Пензионисан је на 

Технолошком факултету као редовни професор. Ангажује се у раду Градског одбора Савеза удружења 

бораца НОР-а од 1941-1945. године у Лесковцу. Аутор је и коаутор око 40 књига из области 
историографије и социологије и великог броја стручних чланака. 
27 Хранислав Ракић, „Сећања“, Научни рад Живана Стојковића, Технолошки факултет, стр. 79. 

Напомена: Реч Живана Стојковића: “Постоје тренуци у животу који означавају и срећу и узбуђење и 
радост и тугу, носталгично сећање за минулим и надања да ће потрајати, да ће се продужити нит 

опстајања, храбро и достојанствено, без страха и клонућа, да ће нам се и даље показивати стазе успеха. 

Постоје дани када човек не препознаје себе, када живи да заустави време, да свој животни пут сабије у 
једну реч. Постоје људи који снагом своје љубави и оданости крунишу успехе и потврђују 

предестинацију, откривају видике и истичу вредности. Данас сте ми учинили част да дођем до тога 

Д 
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Живан Стојковић био је запажен на предавањима и вежбама, а после 

фасцинантног успеха, када је већ у јуну положио све испите из пре године 

са просечном оценом 10, постао је демонстратор за Стари век и 

археологију код нашег омиљеног професора др Петра Лисичара. Ту 

дужност обављао је до краја студија. Поменуо бих и то да је Живан 

Стојковић, једном приликом, незадовољан оценом 9 тражио да се испит 

поништи, поново одговара и добио оцену 10. 

(...) Сусрели смо се поново 1958. године када ми се као професор 

гимназије обратио да код мене обави хоспитовање што је био услов за 

дипломирање. Иако само нешто старији од ученика четвртог разреда, 

бриљантно је изложио методску јединицу „Француско-пруски рат“ и 

добио све похвале. Није ни слутио да ће управо у Лесковачкој гимназији 

започети профeсорску каријеру у 22. години живота. Тада сам био 

директор Народног музеја и упорно покушавао да младог професора 

убедим да дође у музеј за кустоса. Живан Стојковић то није прихватио, 

али је наша сарадња већ била присна и ево траје скоро пола века.  

(...) Изузетан дар за бављење науком  широм му је отворио пут ка 

докторату и тако је Јужноморавски регион добио свог првог доктора 

историјских наука.  

(...) Од 1982. године заједно смо објавили 15 књига, а са још једним 

аутором и других седам.  

(...) Срећан сам што сам имао прилику да сарађујем  са човеком пуним 

енергије и знања, изузетне ведрине духа и великим заљубљеником у посао 

који ради.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
сазнања присуством и топлим, па и куртуазним речима и вашим саопштењима о мом начном раду, да 

из бистрине ваших погледа осетим да сам део вас, али да вам још једном потврдим да без вас не бих 

био оно  што јесам или бар што мислим да јесам. Личност се може афирмисати само у средини која је 
за то зрела, поред сарадника који су пуни ентузијазма и вере у успех, искрених и несебичних, реалних 

и стамених. За њих је повремени олујни ветар био само опоменаи још већи подстицај да корачају 

стопама успеха, академским стазама у име оних који су им веровали. И надам се да их нисмо 
изневерили. Нема веће среће за човека од сазнања да му дело опстаје, развија се и напредује, да 

породица научних радника расте, а број младих дипломирани студента достиже завидан ниво. 

Плодови нашега рада су будућност овога друштва као потврда знања и непревазиђене младости. Зато 
остаје трајна порука да верујемо у ту младост, а да наше искуство буде само подстицај за већа 

прегнућа и богатије резултате. Постизање научних резултата у провинцији је равно подвигу, а ми смо 

чинили све да нам тај подвиг буде доступан и надам се да смо у томе успели. Сада када завршавам 
свој радни век осећам неодољиву потребу да се најтоплије захвалим својој супрузи, професору Ратки 

Стојковић, на несебичној подршци и разумевању, на спремности да привремено заустави своје 

школовање да бих ја напредовао у научним звањима, да схвати моје одсуствовање из породице када 
сам време проводио у историјским архивима и за машином за куцање.“ 
28 Хранислав Ракић, „Сећања“, Научни рад Живана Стојковића, Лесковац, 2003, стр. 80-81. 
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% 

рофесора Живана Стојковића сам упознао крајем 

шедесетих година (20. века) када ме је као 

управника ангажовао за вођење културно-забавног 

живота у лесковчаком феријалном летовалишту 

„Братство-јединство“ у Рогачи код Омиша. Не мало 

сам био изненађен када сам тамо наишао на 

документацију о добро и зналачки организованом 

културно-забавном животу који је управо он водио. 

Са изванредним смислом да процени квалитетне 

културне манифестације, знао је нешто још важније – 

да одмор било које врсте, па и на мору, може бити потпун само ако буде 

испуњен и разноврсним културним збивањима. То је резултатирало 

дугогодишњом сарадњом ове врсте, која је настављена у Лесковцу, али је 

имала сасвим другачије димензије.
29

 

Заинтересован да обрађујем културну историју Лесковца, поготово 

његовог урбаног изгледа, дуго сам радио на прикупљању документације и 

објављивао чланке у локалном листу „Наша реч“ упоређујући нови и 

стари изглед Лесковца. Уочивши вредности ових написа, Живан 

Стојковић ми је предложио да обавимо обимнија истраживања и да то 

преточимо у књигу. Тако је започео наш заједнички рад на писању књига. 

Морам признати да сам се са методологијом историографског приступа 

управо тада упознавао, пре свега захваљујући стрпљењу Живана 

Стојковића. Он је, међутим, прихватио сваку моју сугестију да текст буде 

обогаћен и неким детаљима из градског живота Лесковца. Изузетна 

упорност и дисциплиновани рад дали су резултат. Књига „Лесковац – 

време прошло, време садашње“ штампана је 1989. године у издању 

Туристичког савеза општине Лесковац.   

(...) Следећа тема било је занатство лесковачког краја које ме је 

интересовало као инспирација за писање драмских текстова из живота 

лесковачке чаршије у којој су доминирали занатлије и трговци.  

(...) Помоћ нам је пружило Удружење занатлија Лесковца, а књига је 

штампана у издању Историјског архива Лесковца 1995. године под 

насловом „Занатство Лесковца I (од почетка до 1944)“.  

(...) И најзад, не мало сам пријатно био изненађен када сам открио да 

Живан Стојковић може бити и врло успешан литерарни приказивач. 

Наиме, он је написао уводне напомене за мој драмски текст „Димитријо, 

сине Митре“.
30

 

% 

                                                 
29 Ненад Кражић, „Сарадња са Живаном Стојковићем у писању књига“, Научни рад Живана 
Стојковића, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лсковцу, 2003, стр. 73. 
30 Исто,  Лесковац 2003, стр. 73-75. 
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Познати и већ дуго афирмисани и веома плодни хроничар и историчар, 

пре свега Јаланичког округа, али и уопште Јужне Србије, др Живан 

Стојковић се својим дугогодишњим радом и читавим својим стваралачким 

и публицистичким опусом континуирано истицао борбом за историјску 

истину. Тако се сврстао у први ред оних личности српске историографије 

који су у протеклих четрдесетак година несумљиво предњачиле у 

остваривању, сазнавању и јавном (писаном и усменом) презентирању 

историјске истине, пре свега о Јабланичком округу, одакле је и пореклом 

завичајан, али и уопште у Јужној Србији.
31

 

 

% 

Живан Стојковић је својим прегалачким радом, интелектуално-

стваралачким прегнућима и организаторским захватима, обележио једно 

време у културној и друштвено-политичкој историји Лесковца. Он је, да 

парафразирам његову уводну реч за зборник радова о Храниславу Ракићу, 

то време о коме ће се вероватно критички просуђивати, учинио 

препознатљивим целином свог ангажовања, делатном енергијом и 

предузимљивошћу, уз подстицање и других на стварање, остављајући за 

собом видљив белег и траг. Заједно су учинили да Народни музеј са 

„Лесковачким зборником“ и Технолошки факултет са „Зборником радова“ 

Технолошког факултета“ у Лесковцу, као и бројним научним скуповима 

израсте, сликовито речено, до једне врсте, академије наука у малом.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Драгољуб Ж. Мирчетић, војни историчар, Ниш, „Професор др Живан Стојковић у „Нишком 

зборнику“, Научни рад Живана Стојковића, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, 

2003, стр. 60. 
32 Пороф. др Никола Цветковић, Београд, „Живан Стојковић – вишеслојна стваралачка личност“, 

Научни рад Живана Стојковића, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, 2003, стр. 32. 


