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Др Љубиша Р. Митровић (1943) социолог, професор емеритус Универзитета у
Нишу. Био је шеф Катедре за општу социологију и руководилац последипломских
студија на смеру Социологија друштвеног развоја на Филозофском факултету у Нишу.
Декан Филозофског факултета и проректор Универзитета у Нишу. Руководилац макро
пројекта Култура мира, идентитети, међуетнички односи у Србији и на Балкану у
процесу евроинтеграције (2006-2010) и Традиција, модернизација и национални
идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074), које
реализује Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу а
финансира Министарство за просвету и науку РС. Члан је Светске универзитетске
академије („Платон“/Патра у Грчкој), Свесловенска академија науке и уметности
(Москва) и Међународна академија духовних посвећеника Ф. М. Достојевски (Москва,
Одељење у Новом Саду). Почасни је професор универзитета у Великом Трнову „СВ
Кирил и Методи“ (у Бугарској), почани је професор универзитета Св. Климент
Охридски – Битола (Македонија), и почасни доктор Honarary doctorate of letters
Интернационални библиографски Центар – Кембриџ (Велика Британија). Директор је
Центра за балканске студије у Нишу, и главни и одговорни уредник часописа
„Балканске синтезе“.

Објавио је преко 550 библиографских јединица из области социологије на
српском, руском, немачком, француском, енглеском, македонском и бугарском језику.
Посебно су запажене студије и монографије: Огњишта која гасну (1970),
Самоуправљање и диктатура пролетаријата – увод у социологију самоуправљања
(1980), Социологија и савременост (1984), Социјална динамика (1985), Социологија
развоја (1992), Србија и социјалдемократски изазов (1994), Савремено друштво:
Стратегије развоја и актери (1996), Социологија (1997), Друштвене промене и актери
(1999), Нови светски поредак и Балкан (1999), Општа социологија: предмет, метод и
теорије (1999), Балкан – граница и мост међу народима (2000), Глобализација и
савремена левица (2000), La globalisation et les acteurs (2001), The Balkans – The Border
as well as the Bridge Among the Cultures and Peoples (2001), Globalization and the Balkans
(2002), Социологија и историја (2003), Савремени Балкан у кључу социологије



друштвених промена (2003), Општа социологија (2003), Пут у зависно друштво (2004),
Социологија туризма (2005), Ка култури мира на Балкану (2005), Балканска раскршћа
и алтернативе (2006), Балкан у вртлогу транзиције (2006), Савремене структурне
промене и култура мира (2007), Геокултура развоја, идентитети и култура мира
(2008), Савремени Балкан у кључу геополитике (2008), Творци нових парадигми у
социологији (2008), Homo turistucus i kultura mira (2009), Makers of new paradigms in
sociology (2009), Транзиција у периферни капитализам (2009), Хомо религиосус и
култура мира (2010) и Преходът към периферен капитализъм (2010), Геокултура
развоја Балкана и савремена социологија (2011), Универзитет и друштвене промене
(2012), У вртлогу транзиције (2012), Увод у студије глобализације (2013), Социолошки
огледи (2013), Геополитичка транзиција Балкана (2014), Под лупом социолога (2015).
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