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ЖИВОТОПИС ВЛАДИСЛАВА Б. СОТИРОВИЋА 

 

Владислав Б. Сотировић је рођен 14. јануара 1967. г. у Крагујевцу где је завршио основну и 

средњу школу (Крагујевачку гимназију).  

Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду на групи за историју јуна 

1991. г. са темом: “Фортификације и урбана топографија Београда крајем средњег века (1404.–

1521. г.)”.  

У 1991.–1992. г. ради на научно-истраживачком пројекту: “Сто година градског саобраћаја у 

Београду”.  

Од 1992. г. до 1995. г. ради као просветни радник (професор историје) у Београду.  

Од 1995. до 1997. г. похађа постдипломске студије на Централноевропском универзитету у 

Будимпешти где брани два магистарска рада (“Стварање Југославије 1914.–1918. г.” и 

“Односи између Југословенског комитета у Лондону, Националног одбора у Загребу и 

Краљевке Владе Србије за време процеса стварања Југославије”) на групи за историју и групи 

за студије Југоисточне Европе.  

Две године (1996.–1997.) ради као научни истаживач на међународном пројекту Универзитета 

у Мелбурну чији су резултати штампани у виду књиге: “Посткомунистичка демократизација” 

у издању Универзитета у Кембриџу.  

У 1998. г. ради као предавач и научни истраживач на Катедри за словенску филологију 

Филолошког факултета Универзитета у Виљнусу (Литванија) где предаје историју 

југословенских народа.  

У 1999. г. и 2000. г. ради у Архиву за отворено друштво Централноевропског универзитета у 

Будимпешти, а од септембра 2000. г. као предавач и научни истраживач на Катедри за 

словенску филологију Филолошког факултета (до 2007. г.) и Катедри за историју теорија и 

култура Историјског факултета Универзитета у Виљнусу (до 2006. г.) где предаје предмете из 

области јужнословенске социолингвистике, српске филологије и језика и југословенске, 

балканске и централноевропске историје.  

Јуна 2002. г. је докторирао на Филолошком факултету Универзитета у Виљнусу са 

дисертацијом: “Лингвистички модел дефинисања српске нације Вука Стефановића Караџића 

и пројекат Илије Гарашанина о стварању лингвистички одређене државе Срба”. На истом 

факултету је доцент од 2005. г. У 2007. г. предаје на Катедри за славистику на Филолошком 

факултету Универзитета у Виљнусу. 

Од 2007. г. до 2018. г. предаје на Институту политичких наука (до 2012. г. Катедра 

политичких наука) на Миколо Ромеро универзитету у Виљнусу предмете из области 

политичких наука и историје.  
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До 2022 г. је предавао на Универзитету примењених друштвених наука у Вилњусу и 

Европском хуманистичком универзитету у Вилњусу. 

На интернет порталима на српском и енглеском језику објављује у последње 23 године 

путописне репортаже и текстове из области историје, политике, филологије и етнологије. 

Објавио је више десетина колумнистичких чланака из области политике у дневним 

литванским новинама Vakarų Ekspresas (Klaipėda), Lietuvos Rytas и Respublika (Vilnius) као и у 

литванском националном недељнику Veidas (Vilnius). Објавио је и око 10 чланака у неколико 

литванских стручних културолошко-историјским часописима.  

Са скопском Телевизијом СИТЕЛ је имао успешну сарадњу у виду стручних коментара о 

текућој друштвено-политичкој ситуацији на простору бивше Југославије.  

У протеклих неколико година је објављивао текстове у рубрикама Погледи и Писма читалаца 

београдског дневног листа Политика у оба издања (штампаном и електронском) као и у 

београдском дневном листу Danas.  

Од априла 2019. г. поседује државну лиценцу Републике Литваније за бављење послом 

туристичког водича. Број лиценце: 15690. Лиценца важи на читавом простору Европске 

Уније. 

До сада је објавио више десетина научних чланака из области српске, југословенске и 

балканске филологије, социолингвистике, етнологије, национализма и историје у стручним 

часописима у Србији и иностранству као и 24 научнe књигe. 

Учесник је више међународних конференција посвећених југословенској историји, 

социолингвистици и национализму, а нарочито распаду бивше Југославије.  

Од 2001. г. до 2017. г. активно је укључен у међународне универзитетске програме 

Еразмус/Сократес и Еразмус+ у оквиру којих је био гостујући предавач на више европских 

универзитета.  

 

31. јануар 2022. г. 

 

Вилњус, Литванија 
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Проф. Др Владислав Б. Сотировић 

 

Академска презентација: 

 

https://www.linkedin.com/in/sotirovic/ 

 

Лична презентација:  

 

www.global-politics.eu/sotirovic 

 

Приватна пословна презентација: 

 

http://see-vilnius.eu 

 

Контакт: 

 

Електронска пошта: info@see-vilnius.eu 

 

Мобилни телефон/Вајбер: +370 609 698 39 


