
Јаћимовић, дрСлађана(1969), редовни професор (2018) 
за пред ме те Увод у ту ма че ње књи жев но сти и Књи жев ност 
за де цу и мла де. Ра ди на Учи тељ ском фа кул те ту од 1995. 
го ди не. Док то ри ра ла је 2007. го ди не на те му Пу то пи сна 
про за Ми ло ша Цр њан ског, на Гру пи на у ка о књи жев но сти.

Нај зна чај ни ји ра до ви ко је је до са да об ја ви ла су: Пу то пи
си срп ске аван гар де, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град (2005), „Ро ман-ок-
си мо рон (по сту пак кон тра ста у Зим ском ље то ва њу Вла да на Де сни це)“, Књи
жев ност (3–4–5/1995), „Пла ва гроб ни ца и кр ста че окре ну те на о па ко (три 
крф ска пу то пи са Ми ло ша Цр њан ског)“, Збор ник Књи га о пу то пи су, Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, Бе о град (2001), „Тро пи и тро пич ни опи си у Ко
ре ни ма До бри це Ћо си ћа“, Књи жев на исто ри ја (122–123/2005), „Жан ров ски 
по ли мор фи зам у Си ци ли ји Раст ка Пе тро ви ћа“, Збор ник Ма ти це срп ске за књи
жев ност и је зик (2/2005), „Сим бо ли за ци ја пеј за жа у по е зи ји Ми ла на Ра ки ћа“, 
Збор ник Ми лан Ра кић и мо дер но срп ско пе сни штво, Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност, Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град (2007), „Пу то пи сни еле мен ти у по-
е зи ји Ива на В. Ла ли ћа“, Збор ник Пост сим бо ли стич ка по е ти ка Ива на В. Ла
ли ћа, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град (2007), Путописна проза 
Милоша Црњанског (2009).

Члан је про јек та По е ти ка срп ске по е зи је дру ге по ло ви не 20. ве ка, Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду.

До бит ник је Ок то бар ске на гра де гра да Бе о гра да за нај бо љи сту дент ски рад 
(1989), Бран ко ве на гра де Ма ти це срп ске (1993) и на гра де Фи ло ло шког фа-
кул те та за нај бо љи ди плом ски рад (1996). Би ла је сти пен ди ста Ре пу блич ког 
фон да за на уч ни под мла дак и Фон да Ма дле на Јан ко вић.
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