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Сажетак 
 

Интелектуалац  и представник генерације кпја је стасавала и ппстала упркпс 

трагичним истпријским дпгађајима, Миливпје (Владимир) Кнежевић) рпђен je у 

Крагујевцу 6. нпвембра 1899, а преминуп 13. јула 1973. у рпднпм граду. Оснпвну 

шкплу ппхађап је и завршип у Крагујевцу. Са српскпм впјскпм је 1915. прешап 

Албанију и дпспеп на Крф. Кап шкпларац наставип је пбразпваое у Францускпј, а 

1922. диплпмирап је на Филпзпфскпм факултету у Бепграду, на Групи за 

југпслпвенску коижевнпст и српскпхрватски језик. Службпваое је заппчеп кап 

суплент (1923), па затим кап прпфеспр  у субптичкпј Гимназији. У перипду 1933-

1939. бип је директпр Гимназије у Сенти, а пптпм пд 1939. дп априла 1941. 

прпфеспр Треће мушке гимназије у Бепграду.  
 

Тпкпм Другпг светскпг рата бип је у зарпбљеништву у Италији и Немачкпј, а 

пслпбпђен je 4. априла 1945. Пп ппвратку у Бепград, решеоем Кпмитета за научне 

устанпве, Универзитет и виспке шкпле владе НРС ппстављен је на местп млађег 

библиптекара на Правнпм факултету 1945. и на тпм месту пстап дп 1952. Радећи на 

месту млађег  библиптекара дппринеп је да се у прпменљивим друштвенп 

истпријским пкплнпстима сачува фпнд коига, јер су се захтеви нпве власти 

пднпсили и на излучиваое неппжељних публикација из предратних времена и 

руских у време Инфпрмбирпа.  Од 1952. дп пдласка у пензију 1962. бип је стручни 

сарадник Института за српскпхрватски језик Српске академије наука и уметнпсти. 

Пензипнисан је 1962. у зваоу вишег стручнпг сарадника, преселип се у Крагујевац  

и дп смрти 1973. гпдине живеп у тпм граду.  
 

Дппринпс Миливпја Кнежевића библиптекарскпј струци дп сада није бип мнпгп 

ппзнат. У часппису Библиотекар (1951-1958) пбјављивани су оегпви драгпцени 

прилпзи п „псевдпнимима“, а та сазнаоа претпчип је у рукппис „Речник наших 

псевдпнима“, кпји никада није пбјављен. Из текстпва М. Б. Кнежевића сазнајемп 

ппдатке п мнпгим коигпљупцима, библиптекарима и другим темама из 

библиптечке делатнпсти. Овп је прилика  да ппдсетимп да је иницијатпр псниваоа 

и уредник часпписа Књижевни север. Кап прпфеспр писап је п нашпј, ппнајвише 

усменпј коижевнпсти, из кпје је припремип и дпктпрску тезу, прппалу приликпм 

бпмбардпваоа Бепграда. 


