
 
 
Кандидати за редовне чланове САНУ 
 
Одељење језика и књижевности САНУ 
 
Горан Петровић (Краљево, 1961) 

- дописни члан САНУ од 2012. године 
- образовање кандидата: Студирао је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 
- афилијација кандидата: писац 
- област рада: романи, приповетке 

 
Злата Бојовић (Београд, 1939) 

- дописни члан САНУ од 2015. године 
- образовање кандидата: докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду 1976. 
- афилијација кандидата: професор Филолошког факултета Универзитета у Београду историчар књижевности 
- област рада: историчар књижевности, истраживање јужнословенске и опште књижевности и Дубровачке књижевности 
  

Слободан Грубачић (Билећки логор, 1942) 
- дописни члан САНУ од 2009. године 
- образовање кандидата: др филозофије Универзитета у Штутгарту, 1972. 
- афилијација кандидата: професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, professor emeritus  
- област рада: упоредна књижевност, историја и теорија књижевности и културе, германистика, англистика 
 

 
Милован Данојлић (Ивановци, 1937) 

- члан ван радног састава САНУ од 2000. године и дописни члан САНУ од 2015. године 
- образовање кандидата: романистика на Филолошком факултету Универзитета у Београду 
- афилијација кандидата: писац, песник, преводилац 
- област рада: књижевни и преводилачки рад, проза, поезија, песме за децу, романи, приповетке, путописи, есеји 

 
 
 
Кандидати за дописне чланове САНУ 
 
Одељење језика и књижевности САНУ 
 
Јован Делић (Борковићи, Пива - Црна Гора, 1949) 

- образовање кандидата: докторирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 1996. 
- афилијација кандидата: професор Филолошког факултета у Београду  
- област рада: историја нове српске књижевности, уреднички рад 
 



Зоран Пауновић (Бор, 1962) 
- образовање кандидата: докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду, 1995. 
- афилијација кандидата: професор Филозофског факултета у Новом Саду и Београду 
- област рада: англистика, модерна и постмодерна књижевност 
 

Љубинко Раденковић (Плужина код Сврљига, 1951) 
-      образовање кандидата: докторирао на Филозофском факултету у Београду, 1990. 
-      афилијација кандидата: Балканолошки институт САНУ  
-      област рада: фолклористика, етнолингвистика, наставни рад, научно-истраживачки рад, предавања на иностраним универзитетима, 
руковођење међународним научним пројектима 

 
Михајло Пантић (Београд, 1957) 

- образовање кандидата: докторирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 1998. 
- афилијација кандидата: предавач, писац, научни истраживач 
- област рада: историја српске књижевности, преглед југословенских књижевности, креативно писање, приповедачке поетике у српској 

књижевности 19. и 20. века, књижевнотеоријска мисао 20. века и проблеми проучавања српске књижевности… писање прозних књига. 
 
 
Кандидат за иностранoг члана САНУ 
 
Одељење језика и књижевности САНУ 
 
Еуђен Симион /Eugen Simion/ (Киождеанка, Плоешти-Румунија, 1933) 

- образовање кандидата: докторирао на Филолошком факултету Универзитета у Букурешту, 1969. 
- афилијација кандидата: председник Румунске академије наука, професор (Сорбона), есејиста, књижевни историчар, преводилац  
- област рада: писац, истраживач 

 
 


