ИЗВЕШТАЈ
Извршног одбора Српског географског друштва за 2017. годину
 Годишња скупштина и семинар „Настава географије и природне непогоде”,
одржани су 25.02.2017. године. На скупштини је усвојен предлог и додељена
је медаља „Јован Цвијић” професору Предрагу Манојловићу. Уручене су
захвалнице мср Војиславу Деђанском и мср Марку Ланговићу за допринос
унапређењу рада СГД-а, ОШ „Јован Јовановић Змај” из Свилајнца за
организацију Републичког такмичења из географије 2016. године, као и
Марку Милошевићу, Јовани Тодорић, Ани Милановић Пешић, Миловану
Миливојевићу, Јелени Ћалић, Сузани Ловић, Јелени Ковачевић, Мајкић,
Горици Станојевић, Ани Петровић и проф. др Љиљани Живковић за
реализацију такмичења из географије.
 На Годишњој скупштини усвојен је Нацрт делкарације о образовању у коме
су наглашени проблеми у настави географије. Текст Нацрт делкарације о
образовању објављен је на званичном сајту СГД-а.
 На Годишњој скупштини усвојен је нови Правилник о организовању
такмичења из географије ученика основних школа.
 Истога дана после скупштине одржан је Географски семинар под називом
„Настава географије и природне непогоде”, на коме су одржали предавања:
Милан Јоксимовић, Стручно усавршаванје и напредовање наставника и
перспектива законске и подзаконске регулативе; Др Наталија Станић,
Астрономски садржај и ваншколске активности у планетаријуму у настави
географије у основним школама; Др Слађана Анђелковић, Истраживачки
теренски рад у настави географије; др Александар Петровић, Теренска
настава у швајцарским Алпима 2016. године; Драган Ракита, Школа и
популациона политика у Србији; Мр Марко Милошевић, Јовачко клизиште од природне непогоде до природног добра; др Ана Петровић, Бујичне
поплаве као природне непогоде у Србији; др Јелена Луковић, Глобалне
климатске промене и непогоде у Србији; др Иван Новковић, Карте
природних хазарда у настави географије; и др Дејан Шабић, Утисци са
путовања - чаробни Пелопонез. Сви предавачи добили су захвалнице СГД-а.

 Током 2017. године одржана су такмичења из географије за ученике 7. и 8.
разреда:
 Општинско 12. марта 2017. године
 Окружно/градско 26. марта 2017. године
 Републичко 7. маја 2017. године у ОШ „Вук Караџић” у Шапцу. На
републичком такмичењу учествовало је 319 ученика (180 - 7. разред и
139 - 8. разред).
 Издања СГД-а публикована током 2017. године:
1. Гласник свеска бр. 2 за 2016. годину
2. Гласник свеске бр. 1 и 2 за 2017. годину
3. Глобус бр. 42 за 2017. годину
4. Земља и људи бр. 67 за 2017. годину
5. Рурални простор општине Књажевац-антропогеографске основе развоја,
аутора М. Сибиновића, М. Антић, Д. Шантић и И. Раткаја.
6. Географски фактори развоја општине Књажевац, аутора М. Сибиновића.
7. Основи водопривреде, аутора Н. Живковића.
 Српско географско друштво у сарадњи са реновираним Музејом „Јован
Цвијић” организовало је промоцију књиге „Висок”, аутора М. Велојића и О.
Радовановић 25. маја 2017. године.
 Српско географско друштво у сарадњи са Географским факултетом
организовало је предавање проф. др Владимира Колосова са Универзитета
Ломоносов у Москви 30. маја 2017. године, под насловом „Државне границе:
баријере и линије повезивања, савремено стање пограничних истраживања”.
 Предлог СГД-а за увођење још једног часа географије у 5. разреду
прихваћен је од стране Националног просветног савета, али на жалост није
још ушао у процедуру за реализацију.
 Извршни одбор СГД-а предложио је Министарству просвете, науке и
технолошког развоја два предлога за једног представника у Националном
просветном савету (Добрилу Лукић из 8. Београдске гимназије и Мирослава
Маркићевића из 7. Београдске гимназије).
 СГД је примио Извештаје о раду Подружница за 2017. годину које ће
објавити на званичном сајту. Извештаје су доставиле следеће подружнице:
Косово и Метохија, Нови Сад, Лозница, Смедерево и Актив Београда.
Подносилац Извештаја:
Доц. др Микица Сибиновић, секретар СГД-а

Београд, 24. фебруар, 2018. године.

