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љуБомир андреЈиЋ 
(камендол 6. XI 1928 – Београд 6. XI 2009)

1. Биографски подаци

љубомир Андрејић, етнолог по образовању, рођен је 6. XI 1928. године 
у селу Камендолу, општина Гроцка. Основну школу завршио је у Камендолу 
а гимназију похађао у Смедереву и Београду, где је матурирао 1947. године. 
По завршеној гимназији, због сиромашног стања, Андрејић се запослио 
као књиговођа у фабрици шамота (село Партизани) код Аранђеловца, где је 
радио до 1. X 1948. године. Потом се налазио на одслужењу војног рока до 
1. XII 1949. године. Од 1. јануара 1950. године љубомир Андрејић ради на 
Филозофском факултету у Београду и то најпре као књиговођа а затим као 
референт и шеф Одељења за студентска питања. Школске 1950/51. године, 
уписао се, као ванредни студент, на Групу за етнологију на Филозофском 
факултету на којој је дипломирао јуна 1955. године. У мају 1956. године 
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Андрејић је с дужности шефа Одељења за студентска питања Филозофског 
факултета у Београду прешао на рад у Библиотеку Одељења за етнологију, 
где је с успехом положио законом предвиђене испите за звање библиотекара. 
Од 1976. године љубомир Андрејић је прихватио дужност секретара 
Одељења за етнологију. И у овај посао Андрејић уноси себе, подсећа друге 
на обавезе. Као савестан и педантан службеник често припрема и обрађује 
све што је потребно за рад Факултета, без обзира што то „није било у опису 
његовог радног места“. Врстан познавалац администрације и школских 
прописа, увек је савесно проучавао промене у прописима и давао запажен 
прилог у уобличавању нормативних аката Факултета. Са задовољством 
је обављао послове који су доприносили општем добру. Водио је рачуна 
о свим детаљима и изузетно поштовао рокове. Његова ажурност често је 
подстицала и друге да обаве своју дужност по угледу на њега.

2. стручни рад

Након доласка на рад у Библиотеку Одељења за етнологију Филозоф-
ског факултета у Београду 1956. године, поред свакодневних послова око 
издавања и евиденције књига датих на читање, Андрејић је убрзо, упоредо с 
тим, урадио Азбучни (ауторски) каталог који Библиотека пре тога није има-
ла и средио га онако како то прописи захтевају. Истовремено, урадио је исти 
такав каталог и за Централни каталог Универзитетске библиотеке „Свето-
зар Марковић“. Поред овога обрадио је Предметни (тематски) каталог пе-
риодичних издања у којем су обухваћени часописи, гласници, годишњаци, 
зборници, публикације у којима има више аутора и слично. Урадио је и шему 
за стручни (систематски) каталог.

Поред каталога и послова предвиђених Правилима о раду библиоте-
ка Филозофског факултета, љубомир Андрејић је веома марљиво радио и 
на изради тематских библиографија, које олакшавају посао свима који се 
интересују за одређену проблематику из етнологије и сродних дисципли-
на. У слободном времену, изван радних обавеза, студиозно је обрадио 17 
библиографија које су објављене у одговарајућим научним публикацијама. 
Запажене су и често се користе Андрејићеве библиографије о крсној слави, 
о Циганима, о обичајима и веровањима, о породичној задрузи, обредним 
ватрама, о народној ношњи, обредним колачима, народној медицини и не-
ким другим етнолошким проблемима. Запажене су и веома тражене његове 
библиографије о ужичком крају, новопазарском крају, североисточној 
Србији које чине полазишта за даља етнолошка проучавања. Није овде реч 
само о регистровању аутора и њихових радова већ и о прецизним ексцер-
птима садржаја њихових радова, због чега је требало савесно прочитати 
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хиљаде страна, обележити странице на којима се подаци налазе и учинити 
доступном материју често из веома недоступних појединачних и периодич-
них публикација.

Библиографије су објављене у издањима Етнографског музеја у Београ-
ду, Етнографског института САНУ и часопису „Bibliographia ethnographica 
Carpatobalcanica (Brno)“, органу Међународне комисије за проучавање етно-
лошких одлика Карпата и Балкана. За овај мукотрпан посао љ. Андрејић је 
користио фондове свих библиотека које у Београду располажу подацима о 
етнолошким и етнологији сродним наукама.

Уз дужност секретара Одељења за етнологију љубомир Андрејић се 
савесно старао и о реализацији три велика научна пројекта на којима су 
радили наставници и сарадници не само с Одељења за етнологију него и 
из других етнолошких установа у Београду. Андрејићева помоћ је посебно 
била уочљива у старању око излажења едиције „Етноантрополошки пробле-
ми – монографије“ и „Етноантрополошки проблеми – часопис“ на Одељењу 
за етнологију, као и помоћи у организовању научних скупова у оквиру 
Одељења за етнологију, затим у раду Антрополошког друштва Југославије 
чије је седиште деценијама било на Одељењу за етнологију, потом Етно-
лошког друштва Србије, Удружењу фолклориста Србије, пријему страних 
научних радника и организовању њиховог боравка у нашој средини и дру-
гим организационим, стручним, и научним пословима.

* * *

љубомир Андрејић је највећи део свога живота посветио раду на 
Одељењу за етнологију и Филозофском факултету у Београду у целини. 
Одржавао је стручне везе Одељења за етнологију с Етнографским институ-
том САНУ, Етнографским музејем у Београду, музејима у унутрашњости и 
стручним и научним етнолошким и антрополошким друштвима. Помагао је 
организовање и учествовао је у раду научних скупова.

Бројне генерације студената и научних радника које су стасавале уз не-
себичну Андрејићеву помоћ запазиле су да та помоћ чини смисао и садржај 
Андрејићевог свакодневног живота. Он је с љубављу помагао студентима 
у припремању испита, проналазио им литературу за припремање испита, 
семинарских и дипломских радова, учествовао у обликовању и технич-
ком опремању њихових дипломских радова, магистарских теза и доктор-
ских дисертација. Радовао се од срца њиховом успеху више него свом 
властитом.

љубомир Андрејић је у свом раду био веома принципијелан, строг и 
праведан. Према студентима се у правом смислу речи односио родитељски, 
знао је њихове проблеме и помагао им је да на време извршавају своје 
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студентске обавезе. Његову племенитост и врлине запамтиле су бројне 
генерације студената и научних радника које су од 1950. до 1990. године 
студирале, сазревале и усавршавале се на Филозофском факултету у Бео-
граду. Кроз тај рад љубомир Андрејић је постао саставни део Одељења за 
етнологију и Филозофског факултета у Београду у целини. Тај његов труд, 
који је био очигледан и сваком познат, никада и ничим није јавно награђен. 
Једино је 20. септембра 2009. године, за дан Етнографског музеја у Београду, 
за своје животно дело добио престижну награду „Боривоје Дробњаковић“. 
Тиме је, коликотолико ублажен наш однос према хуманизму и доброти која 
је чинила смисао и срж Андрејићевог бића.

напомене:

 1. Извештај Комисије Већу Филозофског факултета за избор љубомира 
Андрејића у звање вишег библиотекара, Београд 12. III 1971. (Члано-
ви комисије професори: Радован Самарџић, Мирко Барјактаровић и 
Петар Влаховић).

 2. П. Влаховић, љубомир Андрејић, секретар Одељења за етнологију, 
Етноантрополошки проблеми, св. 7 – часопис, Београд 1990, стр. 
121–123.

Петар Влаховић

Библиографије љубомира андрејића

1. слава – библиографија, Гласник Етнографског музеја у Београду, 30, 
Београд 1967, 201–222.

2. прилог библиографији о Циганима, Гласник Етнографског музеја у 
Београду, 33, Београд 1970, 209–270.

3. прилог библиографији: о самртним, погребним и посмртним оби-
чајима и веровањима, Гласник Етнографског музеја у Београду, 34, 
Београд 1971, 123–243.

4. Библиографија о порoдичној задрузи код наших народа, Гласник 
Етнографског музеја у Београду, 36, Београд 1973, 191–290.

5. Библиографија о народној ношњи југословенских народа, Београд, 
Етнографски музеј, 1976, Посебна издања, св. 8, 403.
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6. обредне ватре – (библиографија), Гласник Етнографског музеја у 
Београду, 3940, Београд 1976, 295–376.

7. обредни колачи (хлебови) – (библиографија), Гласник Етнографског 
музеја у Београду, 41, Београд 1977, 253–319.

8. прилог етнолошкој библиографији титовоужичког региона, Глас-
ник Етнографског института Српске академије наука и уметности, 
30, Београд 1981, 209–265.

9. Prilog etnološkoj bibliografiji o stočarstvu, Etnološki pregled, 19, Beograd 
1983, 61–71.

10. Pastýŕská kultura; Federativna Socijalistička Republika Jugoslavija, u: 
Bibliographia ethnographica Carpatobalcanica, sv. 2, Brno 1984, 4970.

11. прилог етничкој библиографија новопазарског краја, Нови Пазар, 
Музеј Рас 1986, 76.

12. Prilog etnološkoj bibliografiji severoistočne Srbije, u: Bioantropološka 
istraživanja Đerdapskog podunavlja, Etnoantropološki problemi, Mono
grafije, knj. 2, Beograd, Odeljenje za etnologiju Filozofskog fakulteta 1988, 
109–196.

13. прилог библиографији народних медицинских обичаја код југосло-
венских народа, Етноантрополошки проблеми, Монографије, књ. 10, 
Београд, Одељење за етнологију Филозофског факултета 1990, 177.

14. Библиографија радова академика петра влаховића, Гласник Етно-
графског музеја у Београду, 57, Београд 1993, 22–37.

15. Библиографија радова о народној ношњи југословенских народа 2, 
Београд, Етнографски музеј, Стручна књига 1994, Посебна издања, св. 
9, 106.

16. Prilog bibliografiji o etnogenezi, etničkoj istoriji i etničkom identitetu 
stanovništva Srbije, Etnoantropološki problemi, Monografije knj. 22, 
Beograd, Filozofski fakultet Odeljenje za etnologiju i antropologiju 1996, 
456.

17. прилог библиографији: камен у животу, обичајима и веровањима 
нашег народа, Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд 69, 
2005, 231–331.

Љубиша Стојановић


