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Радивој Кашанин (фото: Ф-348 САНУ) 
 

 

Проф. др Радивој Кашанин ( 1892-1989) 

 

СКА: дописни члан од 1946. годоне, редовни члан од 1955. године; 

управник Математичког института САН (1952-1958); 

секретар одељења техничких наука САН (1955-1959); 

потпредседник САН (1957-1959).  
 

Рођен је 1892. године у Белом Манастиру. Студије математике и астрономије започео је у 

Бечу а наставио у Загребу, Будимпешти и Паризу на Сорбони где је дипломирао 1921. године 

студије математике, рационалне механике и астрономије. Током ратних година, као 

добровољац, био је учесник рата, а за заслуге у рату је и одликован. Научна истраживања у 

области математике започео је још у току студија на Сорбони. Докторирао је Филозофском 

факултету у Београду. Био је управник Студентског дома краља Александра Првог (1936-

1941). На техничком факултету у Београду је био професор математике и Шеф катедре за 

математику. Био је ректор Техничке велике школе (1950-52). Учествовао је у раду 

Математичког семинара Универзитета у Београду поред Михаила Петровића, Богдана 

Гавриловића, Милутина Миланковића и других. Био је у групи наставника Универзитета у 

Београду која је покренула изградњу нове опсерваторије у Београду. Са Јованом Караматом 

покренуо је Математички лист за ученике средњих школа а био је и уредник часописа 

„Зборник радова математичког института“ који је 1950. године покренуо математички 

институт САН. Био је председник управног одбора „Удружења добровољаца 1912-1918“. 

Аутор је уџбеника из области математике који су садржајем, начином излагања и потребама 
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студената технике и инжењера дала значајан подстрек подизању нивоа наставе а за које је 

добио награду Владе ФНРЈ. 

 

Радивој Кашанин о Богдану Гавриловићу, Михајлу Петровићу и Милутину Миланковићу: 

„Поред високе стручне спреме и оригиналних научних радова, сва тројица су се одликовала 

нечим што највише ценим, што сматрам за људску вредност највишег ранга: љубав према 

младим генерацијама, разумевање младих људи, несебичност и искрена помоћ младим, 

талентованим људима у њиховом напредовању. Умели су да се радују и да уживају кад се 

млади људи уздижу. Имао сам срећу да се развијам и радим поред њих, великих ауторитета 

науке и морала. Да се поносим њиховим пријатељством. Не верујем да је игде постојао такав 

амбијент какав су они створили“  
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Насловна страна уџбеника „Виша математика I“ Радивоја Кашанина, 1934. година, поклон 

Грађевинском факултету од академика проф. Ђорђа Лазаревића 

(Библиотека Грађевинског факултета) 

 

 

 

  

Корица уџбеника „Виша Математика II“ Радивоја Кашанина, 1949. година  

(Библиотека Грађевинског факултета) 
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