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Војислав Авакумовић ( фото: Ф-836 САНУ) 

 

 

Проф. др Војислав Авакумовић (1910-1990) 

САН: дописни члан од 1958. године 

Рођен је у Београду. У младости је писао поезију а радови су му објављивани у међународној 

ревији за уметност и културу „Зенит“. Започео је  студије вајарства у Риму (1928), где му је 

брат Александар био амбасадор Југославије, али убрзо открива да га више привлаче 

природне науке те се уписује на Техничку високу школу у Берлину (Шарлотенбург) на 

студије машинске технике. Током 1932-1938 студирао је на Филозофском факултету у 

Београду где је дипломирао и докторирао. Након дипломирања предавао је математику у 

Мушкој гимназији у Земуну и IX мушкој гимназији у Београду. На грађевински одсек 

Техничког факултета долази 1941. године и студентима предаје Математику 1 и Математику 

2 до 1954. године. Након тога добија премештај на Вишу педагошку школу у Новом Саду и 

понуду Филозофског факултета у Сарајеву за место гостујућег професора где је добио 

прилику да формира Катедру за математику и модернизује наставу. Био је гостујући 

професор у Лунду, Гисену и Гетингену и редовни професор Универзитета у Гетингену. Био 

је руководилац Института за примењену математику у оквиру Института за проучавање 

атомској језгра у Јилиху и професор Техничке високе школе у Ахену и редовни професор 

Philipps универзитета у Марбургу. Радове је објављивао још током студија а његов научни 

опус се, претежно, односи на теорију диференцијалних једначина. Одлази у пензију 1976. 

године и, враћајући се својим уметничким склоностима из ране младости, посвећује се 

сликању акварела. 
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Сеоски пут“, акварел, 1944, Војислав Авакумовић 

(„Живот и дело српских научника“, књига 9, САНУ) 

 

    

Војислав Авакумовић, објављено у Зениту бр 26/33 1924. када је имао 14 година  

(из фонда Народне библиотеке Србије) 
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