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IN MEMORIAM

Владимир Бован  
(1927–2017)

У спомен на професора Владимира Бована

Професор Владимир Бован рођен је 1927. године у селу Јасен. 
Основну школу завршио је у Старом Селу код Урошевца, средњу у Бео-
граду, Филозофски факултет у Скопљу. Магистрирао је и докторирао на 
Филолошком факултету у Београду. Предавао је у Учитељској школи 
у Призрену, био професор у Гимназији и Економској школи у Урошев-
цу. Од 1968. године до пензије радио је као професор на Филозофском 
факултету у Приштини, на предмету Народна књижевност. Носилац је 
Ордена рада и Ордена заслуга за народ, Вукове и Седмојулске нагрде. 
Објавио је 33 самосталне књиге и дванаест заједничких, као и преко 
две стотине научних и публицистичких радова. 

Проучавао је народну књижевност Срба на Косову и Метохији 
и објавио је студије о знаменитим културним посленицима у Старој 
Србији: Дени Дебељковићу, Петру Костићу, Зарији Поповићу, Сими Игу-
манову, Манојлу Ђорђевићу Призренцу, Ивану Степановичу Јастребову. 
Посебан подухват чине књиге Народна књижевност Срба на Косову 
и Метохији (у 10 томова, 1980), Антологија српске народне лирике са 
Косова и Метохије (1972), уџбеник Народна књижевност (1990), Сту-
дентски записи о српским народним умотворинама (у три тома, 2000–
2003)...

Достојанствен и племенит радовао се свом послу, студентима, сус-
рету са људима. Радовао се косовској ораници, Лабу и Ситници, врхо-
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вима Шаре. Обилазио је све што се могло обићи, записивао и отимао од 
заборава оно што је заувек нестајало и у корицама књига сачувао усме-
ни идентитет Косоваца. И после одласка у пензију и пресељења у Об-
реновац, касније Крагујевац, професор Владимир Бован није престајао 
да брине о опстанку преосталог живља, посебно после егзодуса Срба 
1999. године. Распитивао се о свакодневном животу, раду Филозофског 
факултета у Косовској Митровици, студентима, колегама, народу... Иако 
у годинама, имао је довољно снаге и виталности да до последњег часа 
чита и пише, говорећи да је остало још доста тога да се уради.

Професора Бована посебно је обрадовала вест да ће Завод за 
уџбенике објавити друго издање књиге Антологија српске народне ли-
рике са Косова и Метохије. Била је то сатисфакција за све што је радио. 
Нажалост, није дочекао да је узме у руке. Крајем јануара, 2017. године 
стигла је вест да се професор Владимир Бован упокојио. Сахрањен је у 
Београду.

проф. др Валентина Питулић Примљено: 1. 11. 2017. 
Филозофски факултет у Косовској Митровици Прихваћено: 10. 11. 2017.




