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ЉУБОМИР СТАНКОВИЋ рођен је у Опатовцу (код Вуковара у Хрватској) 9. сеп-
термбра 1945. године. Прва четири разреда основне школе завршио је у родном месту, 
а више разреде основне школе у Руми, 1960. године. Године 1961. у Руми је уписао 
техничку школу, коју је завршио 1965, после чега је отишао на одслужење војног 
рока. Године 1968. запослио се у предузећу Метална индустрија „27. октобар“ у Руми 
у својству машинског техничара. Радио је на пословима техничке документације за 
израду челичних конструкција. Године 1971, 1. новембра, запошљава се на Катедри 
за географију Природно-математичког факултета у својству лаборанта – картогра-
фа. Прве контакте са Природно-математичким факултетом Љубомир Станковић је 
успоставио преко свог друга из села, Живана Богдановића, који је ту радио као асис-
тент. За факултетске публикације он је већ неколико година радио графичке прилоге. 

Доласком на Катедру за географију послови Љубомира Станковића били су оријен-
тисани на припрему наставе и израду графичких прилога за све катедарске публика-
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ције. Како је тада број запослених био мали, његов рад је подразумевао и читав низ 
других послова укључујући и теренски рад за потребе научних пројеката који су се ту 
радили. Био је укључен у израду: Регионалног атласа Војводине, Геоморфолошке кар-
те Југоославије (Група аутора: Геоморфолошка карта Југославије размера 1:500.000, 
Српска академија наука и уметности, Институт „Јован Цвијић“, Београд, 1992), Детаљ-
не геоморфолошке карте Војводине размера 1:50.000 и др. 

Реорганизацијом Природно-математичког факултета, Катедра за географију је 
1993. године именована у Институт за географију. Пре тога почело је опремање ка-
тедре савременијом опремом, међу којом су били и компјутери. Љубомир Станковић 
се врло брзо укључио у те промене, што је проширило сфере његовог рада. Поред из-
рада свих графичких прилога за за издања института (периодика, монографије, уџ-
беници), те послове обављао је и за потребе Матице српске и Филозофског факулте-
та. Сем графичких прилога за публикације, вршио је комплетну припрему за штампу 
око педест књига које су издали Институт за географију и Матица српска. 

Иако је Љубомир Станковић по образовању био машински техничар, током дуго-
годишњег рада на Институту за географију стекао је довољно географског знања тако 
да је често био веома користан консултант, а неретко је запажао и омашке у радовима, 
што је доприносило квалитету публикација које је он припремао за штампу. 

Након 38 година рада на Институту Љубомир Станковић је 30. децембра 2009. го-
дине отишао у пензију.


