
 

Поводом потписивања споразума о сарадњи између Универзитета у Харкову и 

Универзитета у Београду, у Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић» 

постављена је изложба Харковски универзитет и Срби – украјинско-српски односи. 

 

Харковски универзитет почео је са наставом 1805. године. У недостатку кадрова, 

позивани су за професоре образовани и учени људи са стране, међу њима и Срби: 

 

Атанасије Стојковић (1773-1832), доктор физике из Гетингема, био је професор 

физике. Стојковић је биран два пута и за ректора Харковског универзитета, 1807. и 

1811. године. 

Григорије Трлајић (1766-1811), правник, изабран је 1811. за редовног професора 

на предмету право. 

Теодор Филиповић (Божидар Грујовић) (1776-1807), доктор права са Будимског 

универзитета, у Харкову је био доцент на предмету историја права знатнијих 

народа, старијих и нових. 

 

На поставци у Универзитетској библиотеци изложена су дела поменутих 

професора, њихова преписка и радови о њима, уколико постоје. 

Исти принцип се односио и на упознавање са професорима са Харковског 

универзитета који су, после одласка из своје земље 1919-1920., наставили са радом 

на Београдском универзитету. То су: 

 

Тимофеј Васиљевич Локот (1869-1942), професор на Пољопривредно-шумарском 

факултету од 1920. до 1938. године; 

Степан Михајлович Куљбакин (1873-1941), професор на Београдском 

универзитету од 1924. године, академик САНУ; 

Александар Љвович Погодин (1872-1947), професор од 1920.; 

Никола Николајевич Салтиков (1872-1961), математичар, професор од 1922., 

академик САНУ; 

Јевгениј Васиљевич Ањичков (1866-1937), професор Београдског универзитета 

од 1920. године; 

Михаил Павловић Чубински  (1871-1943), професор на предмету криминална 

политика. 

 

На изложби се такође налазе и радови познатих слависта са Харковског 

универзитета- Срезњевског, Иљинског, Лавровског, Халанског и Потебње. 

Мање је познато да је Вук Стефановић Караџић изабран за почасног доктора 

Харковског универзитета 1846. године. 

 

Књиге из ткз. украјинистике су такође нашле своје место на овој поставци, почев 

од Граматике М. Смотрицког из 1755. године, до украјинско-српског часописа 

Украс из 2006. године. 

 

Изложбу, коју су приредили др Никола Марковић и Даница Филиповић, уз стручну 

помоћ др Дејана Ајдачића, посетиоци ће моћи да разгледају до 15. новембра. 


