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Од 1965. до 1972. го ди не био је члан Ака дем ског по зо ри шта 
„Бран ко Кр сма но вић“, а од 1968. до 1972. и његов сек ретар. То ком 
1974. и 1975. го ди не ра дио је као но ви нар-са рад ник ли ста „Но во сти 
из Ју го сла ви је“. У 1978. го ди ни био је за по слен као про фе сор књи-
жев но сти у основ ним шко ла ма „Со ња Ма рин ко вић“, „Ра де Кон чар“ 
и „Отон Жу пан чић“ у Зе му ну.

Од 26. ју на 1978. до 24. де цем бра 1979. го ди не оба вљао је 
по сло ве аси стен та Од бо ра за исто ри ју књи жев но сти СА НУ. За аси-
стен та Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ иза бран је 1. ју на 1980. 
го ди не, као са рад ник на про јек ту „Је зич ка и књи жев на по ве за ност 
бал кан ских на ро да кроз ве ко ве“, чи ји је ру ко во ди лац био др Ми о-
драг Сто ја но вић. 

ЂОР ЂЕ С. КО СТИЋ

Ђор ђе С. Ко стић, ви ши на уч - 
ни са рад ник, ро ђен је у 

Сом бо ру 1947. го ди не. Основ-
ну шко лу и гим на зи ју за вр шио 
је у Зе му ну. Ди пло ми рао је на 
Ка те дри за ју го сло вен ске књи-
жев но сти и оп шту књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но-
вом Са ду 1977.

Пост ди плом ску на ста ву 
по ха ђао је на Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду где је 1981. 
успе шно од бра нио ма ги стар ски 
рад Био-библиографијаЛукија-
наМушицког.

Фе бру а ра ме се ца 1986. го-
ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду од бра нио је док-
тор ску ди сер та ци ју П.Ј.Шафа-
рикиновасрпскакњижевност.
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За на уч ног са рад ни ка Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ иза бран 
је 1986, а за ви шег на уч ног са рад ни ка 1994.

Од 1983. сти пен ди ста је Фон да ци је Алек сан дер фон Хум болт 
(Ale xan der von Hum boldt-Stif tung), СР Не мач ка. Као сти пен ди ста по-
ме ну те Фон да ци је бо ра вио је 1983–1984. и 1997. у Мин хе ну, а 2000. 
го ди не у Бер ли ну. Са рад ник је Ин сти ту та за сла ви сти ку, Фри дрих-
Ши лер уни вер зи те та у Је ни на про јек ту „Brücke auf Bal kan“.

Од ок то бра 1990. до ок то бра 1992. го ди не, на по зив Вил хел-
мо вог Уни вер зи те та Вест фа ли је  из Мин сте ра (Westfalische Wil-
lhelms-Universität, Münster), бо ра вио je  у Мин сте ру, где je пре да вао 
ју го слов ен ске књижев но сти и во дио лек то рат срп ско хр ват ског је зика 
у Бал тич ко-сло вен ском се ми на ру.

Фе бру а ра ме се ца 1982. иза бран je за чла на-са рад ни ка Ма ти це 
Срп ске из Но вог Са да. Члан је Дру штва Вук Ка ра џић и Бра ћа Грим, 
Франк фурт на Мај ни, Хум бол то вог клу ба Ср би је, Бе о град, Дру штва 
за срп ско-не мач ку са рад њу из Бе о гра да и Срп ско-не мач ког су сре та 
из Кра гу јев ца.

Уче ство вао је на на уч ним ску по ви ма у зе мљи: Бе о град, Но ви 
Сад, Кра ље во, Ва ље во, Крагујевац, Краљево , Неготин и у ино стран-
ству: Мин стер, Ти бин ген, Бер лин, Је на, Мин хен, Франк фурт на Мај-
ни, Беч, Бу дим пе шта, Клуж, Со фи ја, Со лун, Ко мо ти ни, Истанбул.
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