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Извод: Седмог априла 1910. године, после  вишегодишњих припрема, у Свечаној сали Ректората 
Универзитета у Београду, уз присуство бројних званица, основано је Српско географско друштво, прво те 
врсте на Балканском полуострву и једно од најстаријих у Европи. На Оснивачкој скупштини изабрана је 
управа Друштва. Први председник је био Јован Цвијић, тада знаменити научник, ректор и академик. Први 
стручни састанак Српског географског друштва одржан је 29. априла 1910. године. 
Кључне речи: Српско географско друштво, 1910-2010, Јован Цвијић, стручни састанак, јубилеј. 
 
Abstract: On the 7th of April in 1910, after years of preparations, in the Gala Hall of the University of Belgrade 
Chancellery and attended by numerous celebrities, Serbian Geographical Societu was founded. It was the first of 
the kind on the Balkan Peninsula and one of the oldest in Europe. Administrative Board was elected at the inagural 
Meeting. The first president was Jovan Сvijić, at that time already well-known scientist, chancellor and 
acadimician. Initial expertly meeting of the Serbian geographic Society was held on the 29th of April 1910. 
Key words:  Serbian Geographic Society, 1910-2010, Jovan Cvijić, initial ehperrtly meeting, jubilee. 

      
Географија у Србији  XVIII  и  XIX  века 

 
Један век постојања и рада Српског географског друштва догађај је за 

уважавање и памћење. Време за поглед уназад, време за сагледавање садашњег стања 
и време за поглед у будућност. На дубоким, широким и трајним коренима наших 
претходника, учествујемо у данашњој реалној стварности и у наслеђе млађима 
остављамо део онога што на плану географије могу и морају даље неговати и на виши 
ниво уздизати, да би се на прави начин одужили онима који су основали Српско 
географско друштво и сва своја знања и умећа несебично му током времена даривали. 

Вековима уназад Србија је у географском погледу, посебно са данашњег 
становишта, била потпуно непозната. Географска знања, изложена у књигама, 
исказана у настави или представљена на картама, била су углавном површна, 
погрешна, непотпуна, непоуздана и спорадична, јер је географија била помоћна 
дисциплина историји, а географске прилоге писали су они који нису били географски 
образовани. Историчари, домаћи и страни путописци (и други) су се географским 
појавама и процесима бавили спорадично, тек толико колико им је понекад и понегде 
то било потребно да објасне историјске догађаје.  
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Истражујући развој српске географије, професор Драгутин Петровић с правом 
истиче да су се ″Географски подаци о српским земљама, крајем XVIII века, могли 
наћи сасвим фрагментарно у списима српских црквених великодостојника Василија 
Бркића, Јована Рајића  и Стефана Стратимировића. Некадашњи српски патријарх 
Василије Бркић пропутовао је многе крајеве српских земаља. Своје виђење 
географских средина дао је у извештају из 1771. године у виду описа српских 
покрајина које је познавао, објављених после пуних сто двадесет година″ (Петровић 
Д. 1997).   

У вези са наведеном материјом констатовано је  да је то била прва општа 
географија Србије из које се ″Већ по натписима глава лепо види, како је патријарх био 
завистан од античке географије. Већи део написан је из ње, али садржина је написана 
највише на основу аутопсије или аутентичних обавештења. У извештају има 
одличних опажања и врло добро приказаних партија, које нису заслужиле заборав, 
што је по њима пао″ (Радојчић Н. 1927). 

Између 1794. и 1795. године објављена је  четворотомна књига Историја разних 
словенских народов, најпаче Боглар, Хорватов и Сербов. Писац је био знаменити 
Јован Рајић (1726-1801), историчар, професор и архимандрит, који је теологију 
студирао у Кијеву и, поред осталог,  на Светој Гори прикупљао грађу за своје дело, 
које је дуго било једини извор сазнања о прошлости Срба и Србије. 

 Јовану Рајићу се веровало, јер је био на извору података. Ипак, знања о Србији 
″Савременици су прецењивали пошто су ученом Рајићу све веровали и нису могли ни 
помислити да би у његовој импозантној Историји могла бити множина нетачних 
географских тврдњи: странци су опет веровали Рајићу, јер су једва дочекали какве-
такве вести из географије српских земаља″ (Радојчић Н. 1927). 

Од интереса су настојања митрополита Стефана Стратимировића да прикаже 
географске прилике Србије, те је у својој библиотеци имао готово све тада познате 
карте и детаљно изучавао античку географију. Временом је написао белешке о 
географији српских земаља, на основу података које је добијао од својих сарадника. 

Године 1805. Павле Соларић (1779-1821), песник, преводилац и филогог, под 
јаким утицајем Доситеја Обрадовића, објавио је, у Венецији, књигу под насловом 
Прво гражданско землеописание, прво на језику србском, са Землеописником од 
XXXVII листова. Књига штампана у два тома имала је 720 страна. Материја се односи 
на географију света, при чему је највећи простор посвећен Европи. Србија, као део 
Турске,  представљена је  на две стране, а Београд са осам редова.  

За писца прве географије на српском језику,  књижевни критичар и историчар 
књижевности Јован Скерлић (1877-1914) је забележио да је ″...моралист, археолог, 
лингвист, географ и писац″ који настоји да Срби уместо псалтира и часловца добију 
савремено образовање и корисна знања. Иако је био пун похвала за дело Павла 
Соларића и унео га у историју српске књижевности, време је показало да за ту књигу 
међу Србима не постоји скоро никакав интерес. Године 1810. Доситеј Обрадовић 
(1739-1811) констатује да  у Србији није продат ни један примерак, јер се овде за 
књиге не мари. 

 Очигледно је да су писцима првих географских описа Србије, и географије 
уопште, недостајали добри извори података.  У том смислу (Радојчић Н. 1927) с 
правом констатује следеће: ″Да је било географске грађе о Србији, која би била 
приступачна, Соларић и Доситеј би сигурно саставили добру карту Србије. Али 
приступачне грађе није било и  њима нису користила ни многа путовања, ни јаке 
пријатељске везе, да би с помоћу њих израдили добру географију Србије. Она се тада 
није дала написати″.  

Од интереса је чињеница да су догађаји током Првог српског устанка 1804. 
године, побудили пажњу Срба не само у земљи већ и изван ње. У таквом 
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расположењу Сава Текелија (1761-1842), правник, политичар, писац, преводилац, 
добротвор и председник Матице српске, године 1805. објавио је карту под насловом 
Земљоображеније Србское, Босне, Дубровине, Црне Горе и ограничних предел, која 
се сматра првом картом српских земаља. Настала на основу једне немачке карте из 
1788. године,  имала је доста недостатака. 

Оснивач Велике школе у Београду, која је почела са радом 1808. године, Иван 
Југовић (1772-1813), професор, правник, политичар, диломата и  секретар 
Правитељствујушчег совјета, на предавањима је уз историју, говорио и о географији, 
за коју је набављао различите карте. На Великој школи између 1808. и 1813. године 
учила се географија света заједно са одговарајућом статистиком свих земаља.  Из тог 
периода има записа о рукопису првог уџбеника чији је наслов био Всеопште 
гражданско землеописание – Географија (поднаслов Предавања на Великој школи у 
Београду 1811.).  

Године 1838., декретом кнеза Милоша, основан је Лицеј. У првом наставном 
плану ове школске установе, који је прокламован 1844. године, није било географије. 
Реформом Лицеја 1853. године, основано је ново јестаствено-техничко одељење, на 
којем су се, поред осталог, училе физичка географија, метеорологија, минералогија са 
геогнозијом и природна историја. Када је 1863. године основана Велика школа, иста је 
имала три факултета: Филозофски, Правни и Технички, али ни на једном се није 
предавала географија. Ње није било ни 1873. године, када се Филозофски факултет 
поделио на Историјско-филозофски и Природно-математички, али се под насловом 
географија са етнологијом предавала после 1880. године. Значајне промене у настави 
и науци настају у време студија Јована Цвијића, а нарочито после његовог доласка из 
Беча у Београд 1893. године и избора за редовног професора Велике школе.  

Из 1820. године потиче  рад Адама фон Вајнгартена Uber Serbien. У литератури 
се истиче да је за тадашње прилике дело било добро и да је знатно утицало на касније 
писце географије Србије и састављаче карата о нашим пространствима. Географску 
карту Адама фон Вајнгартена анализирао је Вук Караџић (1787-1864), извесно је 
исправио, допунио, указао на грешке, констатовао да не ваља низашта и тако 
поставио прву географску критику у српској литератури, констатује Д. Петровић. 
Дело Адама фон  Вајнгартена  је 1822. преведено на српски језик. Јован Цвијић је 
1889. године у раду Ка познавању крша источне Србије, поред осталог, написао да је 
превод важно дело. 

Оснивач српског позоришта, Јоаким Вујућ (1772-1847), писац, преводилац, 
редитељ, драматург и путописац, је 1825. године објавио књигу Новејше 
земљеописаније, а 1828. дело Путешествије по Сербији. Јоаким Вујић приказује 
географску средину Србије, онаквом каква је она била у његово време, што има 
одлике сведочанства одређеног историјско-географског тренутка о земљи Србији и 
њеним људима.  
 

Географија Вука Караџића 
 

За познавање географских прилика у Србији од значаја је 1827. година у којој је 
Вук Караџић објавио Географическо-статистическо описаније Србије. Дело има 50 
страна и састоји се од две комплементарне целине. Једна се односи на опис земље, а 
друга на опис народа. Описаније земље обухвата границе, површје земаљско, 
планине, равнице, воде, градове и вароши, путове, раздељеније земље, имена села по 
нахијама, а Описаније народа преглед старе историје, турско господство над Србима, 
ајдуци, кнезови и кметови, домаћи живот, закон или вјера, школе. 

 У Гласнику Географског друштва, свеска XXVII, која је штампана 1947. 
године, историчар, етнолог и балканолог, Татомир Вукановић (1907-1997), поред 
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осталог истиће и следеће: ″Вук је сматран као најбољи познавалац северног дела 
Балканског Полуострва у првој половини XIX столећа. Још првих дана свога научнога 
и истраживачког рада Вук је стао смишљати планове већих радова о Србима, којима 
би Србе свестрано приказао пред великим ученим светом. Оштро око умнога 
истраживача Вука запазило је притом да опис народа не иде без описа земље. Због 
тога је Вук сасвим тачно поступио при овоме и дао је прво опис земље, а затим је 
прешао на опис народнога живота. Још 1818 године у своме Српском рјечнику дао је 
Вук масу географских описа наших земаља и разних места. Нешто иза тога појавио се 
у науци Вајнгартенов географски опис Србије с картом. То је био одличан потстицај 
за сличне радове″ (Вукановић Т. 1947).  

Указујући на значај рада Вука Караџића на плану географије,  академик 
Милисав Лутовац 1966. године констатује следеће:  ″Вук се иако је на географији 
мало радио може сматрати и за пионира ове научне гране″.  

Јован Цвијић је указивао на извесне грешке у Вуковом делу, посебно на имена 
планина  јер ″Разгледајући дојакошње радове на географији, да би их могао 
проценити и изнаћи порекло појединим фактима и мислима, дошао сам до закључка 
да се Вук у свом географском раду, који је уосталом од врло велике вредности, 
помагао преводом Милошевићевим (мисли на превод дела и карте Адама фон 
Вајнгартена). Ово нарочито вреди за Источну Србију, коју је Вук мање но остале 
крајеве познавао″. Од интереса су  и Вукова дела Montenegro und di Montenegriner из 
1837. године,  Срби сви и свуда и Бока Которска из 1849. године. 

 Из овог периода (1827.) од значаја је  дело књижевника и преводилаца Ђорђа 
Магарашевића (1793-1830), пријатеља Вука Караџића и Лукијана Мушицког (1777-
1837), Путовања по Србији у 1827 години, које се сматра првим описом Србије после 
ослобођења насталим из пера једног Србина. Аутор је по западној и централној  
Србији (Шабац, Уб, Аранђеловац, Топола, Боговађа, Ваљево, Чокешина) путовао 13 
дана. Жали се на недостатак писаних материјала и карата  о Србији и на тешкоће 
путовања по њеним крајевима. 

Поделу географије на математичку, физичку и политичку, као и дефиницију 
географије, први је у Србији 1832. године изложио књижевник и писац уџбеника, 
Димитрије Тирол (1793-1857) у књизи Политическо земљописаније за употребљеније 
сербске младежи. ″Географија или земљеописаније учи садашње стање земље 
познати. Она се раздељује на а) математическу, б) физическу и в) политическу″ 
истиче наведени писац, који је у свом делу описао све тада познате земље света, међу 
којима су и наше које су биле под окупацијом Турака. Поред осталог помиње два 
планинска венца, називе неких река, констатује да је клима умерено топла а земља 
плодна (сем баровите Мачве) те роди доста пшенице, кукуруза, бостана, воћа 
различитог. За Београд пише да има 17.000 становника и да су њихове куће од дрвета 
направљене, да постоје српска школа, библиотека, да има много занатлија и трговаца 
и да је то ″средоточије трговине између Беча и Цариграда″, у чему је веома у праву. За 
Шабац каже да је лепо уређена варош, Ваљево мала варошица, Ужице прилична 
варош с 5.000 житеља, а Крагујевац лепа и добро уређена варош са развијеном 
трговином стоке и вина.  

Писану реч географског садржаја пратили су састављачи гаографских карата. У 
старије спада Карта Књажевства Србије из 1845. године, коју је у размери 1:345.000 
израдио Јован Бугарски. За исту је речено ″Била је добра, прегледна и лепа, нарочито 
у колорисаним примерцима...имала је велики позитиван одјек у стручној литератури, 
и на њу су се поднасловима својих карата, позивали и страни састављачи карата 
Србије и наших земаља″ (Шкаламера Ж. 1991). 

Године 1846. Јован Гавриловић (1796-1877), филолог и државник, после књиге 
Речник географическо-статистичниј Сербије (1846), објавио је Мали земљопис 
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Књажевства Сербије и Турског царства у Европи (1850). У Речнику се налазе  подаци 
о називима планина, река, извора, насеља, броју становника и административној 
подели Србије. Ради потпуности речника овај аутор је позивао  љубитеље домовине 
да му пошаљу имена планина, јер је у речнику навео  само оне  чија је  висина била 
позната. Интересантно је да ни после четири године од упућене молбе, Јован 
Гавриловић није добио ни један податак за обогаћивање речника. 

 
Климатологија и Мали земљопис Србије 

  
Добар организатор научних истраживања у домену климатологије био је 

економиста, оснивач државне статистичке службе у Србији, Владимир Јакшић (1824-
1899), човек који је у својој кући, на Сењаку у Београду, започео прва  метеоролошка 
мерења код нас и затим организовао мрежу метеоролошких станица у Србији.  
Владимир Јовановић (1833-1922), економиста, политичар и публициста, објављује 
дело Климатологија чија је ″...појава 1863. године била од значаја не само као 
пионирски подухват свога времена, већ и по савременој методологији излагања. У 
појединим одељцима обрађени су састав атмосфере, промене у атмосфери (светлост, 
топлота, водена пара, атмосферски притисак, електрицитет, магнетизам, ватрена 
појава у атмосфери, састав и облик суве земље, морске струје, распоред топлоте на 
земљи, прогноза времена). Посебан одељак посвећен је зависности вегетације од 
атмосферских промена, са тежњом да се теоријско знање примени у пракси″ 
(Петровић Д. 1997). 

Готово у исто време публиковани су и неки радови о рекама Србије, нашим 
бањама и крајевима (Морава, поплаве и заштита од ових, Браничево, Млава, Пек, 
Хомоље, Мачва, Књажевачки округ, планине, становништво, културно наслеђе, 
пољопривреда, рибарство, рудна лежишта, нови окрузи). Припремљено је Упутство за 
географско и етнографско прибирање грађе на терену, штампано је неколико 
географских карата, планова  и уџбеника за ученике различитих узраста 
(Земљеописаније математичко, Мали земљопис Србије и Турске, Општи земљопис за 
гимназије, Кратки трговачки земљопис, Грађански земљопис свега света). 

Све наведено доприносило је бољем познавању Србије, али ″Описивање 
предела и свега што се види на терену, тако омиљено код српских аутора, 
представљало је  једноставно топографско инвентарисање. Та огромна маса података 
о називима брда и речица губила је значај због немогућности да се унесе чак и у карте 
крупног размера. Па ипак она је корисна као географска грађа за познавање 
географске и друштвене средине у Србији пре сто и више година, када су бројни 
објекти носили друга имена, данас заборављена. Географски радови нису били 
научни, у њима није било проблема који се постављају и решавају научним методама. 
Ипак су они били од значаја за упознавање појединих крајева Србије, готово 
непознатих у географској литератури тога времена, а од значаја су и у историјско-
географском погледу за праћење развоја географских знања о Србији″ (Петровић Д. 
1997). 

 
Географија Владимира Карића 

 
Значајан помак у интерпретацији географских садржаја представљају књиге 

монографског карактера и уџбеници (укупно 14) за ученике различитих школа које је 
написао Владимир Карић (1848-1893), правник по струци и географ по вокацији, 
државни службеник и Цвијићев професор за време његовог гимназијског школовања у 
Шапцу и Београду. 
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За свог професора географије Јован Цвијић каже: ″Карић је био човек праве 
вере, истинитог уверења, који оно мало свога трошног тела није штедио, који се у 
сваки посао сав залагао; радећи збиља је сагорео самога себе. Такве интензивне и 
критичне природе су собом незадовољне, саме себе сецирају, спонтано се исправљају 
и усавршавају. То су људи од прогреса, који сами на себе изводе прогрес – права руда 
у људском друштву. И ко год је боље познавао покојног Карића он се не само могао 
дивити оном трајном, непрестаном личном напретку и усавршавању, који се на њему 
опажао. И само се својом здравом свешћу и оваквим особинама духа покојни Карић 
могао уврстити у ред оно неколико самониклих и самоуких талената који су били од 
тако велике користи српском народу. Од правника - покојни Карић је свршио права на 
нашој Великој Школи - постаје  у својој струци најодличнији професор средње школе. 
И за наставни посао, као и за своју струку, Карић се сам формирао″ (Цвијић Ј. 1929).  

Иако у својим научним радовима Јован Цвијић тек понегде, спорадично, 
помиње дело Владимира Карића, јер се углавном није бавио регионално-географским 
проблемима, ипак констатује да је ″За  распростирање знања о српским земљама 
Карић поред Милана Милићевића учинио више но ико други у то време. У његовим 
су делима, нарочито у Србији, сакупљени и на известан научни ред доведени подаци, 
којих је било у нашој књижевности, и из тих је података покојни Карић, памећу која 
прониче, изводио закључке, чија се вредност ни данас не може спорити. Србија се 
одликује и пространством плана и ширином погледа као ретко која српска књига″ 
(Цвијић Ј. 1929).   

Овим је, иако кратко, на посебан начин указано на почетак научне географије у 
Србији. Када се томе додају и објављени уџбеници (неки у више издања и до 408 
страна), карте и политичко-географски есеји, схвата се значај дела Владимира Карића, 
који је, поред осталог, далеке 1883. године,  писао ″Ако је задатак наше гимназије, 
којој сада градимо наставни план, да да опште образовање, онда доиста, тешко да има 
предмета који би имао у себи толико образовне снаге колико земљопис. Предаван као 
што треба, не само да је ванредно удесан за вежбање и подстицање мислиље и судиље 
дечје, него даје још и велику масу позитивнога знања преко потребнога свакоме 
човеку...Нема, господо,  сталежа, нема науке, којој земљопис не би био од потребе. 
Није он данас помоћник само историји, већ га цела јастаственица зове у помоћ. Осим 
тога, без јачег земљописног знања, не може бити данас ни филолог, према данашњем 
развићу филологије, ни народни економ, ни политичар, ни трговац, просто нико. Ма у 
којој грани знања, ако би данас образован човек рамао, при многостручности и 
пространству наука у данашње доба, не би му се толико замерило, као кад би рамао у 
земљопису″ (Карић В. 1883). 

Најзначајније дело Владимира Карића носи наслов Србија – опис земље, 
народа и државе. Први пут је штампано 1887. године у Београду, захваљујући фонду 
српског добротвора Илије Милосављевића Коларца (1800-1878). У страној штампи је 
1889. године написано да је ″Господин Карић на париској изложби подигао најлепши 
споменик својој отаџбини, својом красно о њој израђеном књигом. Србија је дело 
првога реда које треба озбиљно изучавати″. 

Монографија о Србији Владимира Карића има 935 страна. Изложена материја 
се одликује јасним ставовима, добром анализом, примереном синтезом, критичким 
ставовима по низу питања, појава и процеса у Србији, посебно у домену друштвене 
организације и пословања највиших државних органа власти. ″Књига Владимира 
Карића је тако компонована да има узлазну линију казивања. Аутор је готово 
подједнако добар у обради природних географских елемената, становништва, насеља, 
привредних прилика и државне управе. Основне целине су дате под следећим 
насловима: Земља и њена подела; Земљописни односи; Народ; Народопис; Порекло и 
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размештај народа; Просветно, морално и привредно стање; Држава; Државна управа; 
Предели и знана места. 

 Владимир Карић констатује да је површина Србије 48.589,4 квадратна 
километра, те је по томе она испред Швајцарске, Белгије и Црне Горе, а иза Бугарске 
и Грчке. Укупан број становника био је 1.900.000, од којих је 88% живело на селу и 12 
% у граду. Највећи град био је Београд са 34.864 становника, а најмањи Чачак са 3.137 
становника.″ (Станковић М. С. 2004). 

Као човек који је добро познавао законе и право, учествовао у државним и 
дипломатским пословима, Владимир Карић није био задовољан Грађанским законом 
који је у Србији донет 1884. године. Сматрао је да није довољно заснован на 
обичајном праву, јер, како истиче, није био ништа друго него превод Аустријског 
грађанског закона, чиме су анулирани правни појмови нашег народа и друштва. 
Указивао је на могућност појаве штетних последица од којих би Србија дуго патила. 
У наставку анализе наводи став да ″Успешан развитак једне државе зависи, на првом 
месту, од добро погођене државне и управне организације њене. Ако се ова 
организација изведе у духу народноме, и ако буде таква, да је у стању изазвати и све 
силе народне на правилан рад, у њој ће се за кратко време створити чуда од напретка. 
У противном случају она ће створити застој, назадак па и мртвило″ (Карић В. 1887).  

 
Јован Цвијић и почетак научне географије 

 
За ову прилику од интереса је да поменемо неколико радова Јована Цвијића 

објављених у XIX веку, јер су по низу елемената дубљи и другачији од многих 
старијих али и тада штампаних, те означавају почетак научне географије код нас. 

 Неколико радова Јован Цвијић је написао пре одласка у Беч, где је крајем 1892. 
и почетком 1893. године одбранио докторску дисертацију и по повратку у Србију 
испољио невероватно обимну публицистичку делатност иако је до почетка новог века 
било само седам година. Географија крашких терена и трагови плеистоцене 
глацијације на највишим планинама Балканског полуострва били су му основна 
научна преокупација, али је, због немогућности да сам уради огроман посао на 
истраживању насеља израдио Упутства за проучавање села у Србији и осталим 
српским земљама (1896), Упутства за проучавање села у Босни и Херцеговини (1898), 
Упутства за проучавање села у Старој Србији и Македонији (1898) и израдио два 
издања карте Србије и Црне Горе у размери 1:750.000 (прво 1897., друго 1898. 
године). 

Као студент треће године географије, Јован Цвијић је 1887-1888. године, у 
Просветном гласнику у Београду, објавио рад Прилог географској терминологији 
нашој. Бројни термини које је обрадио и данас се користе у нашој географији. Године 
1889. у истом часопису објавио је рад  Ка познавању крша Источне Србије, којим је 
означио почетак плодотворног и широко обухватног истраживања облика, појава, 
процеса и проблема крашких терена.  

До почетка 1901. године публиковао је 34 рада, од којих 12 на француском и 
немачком језику у страним часописима. Неки од њих су праве књиге, за то време, као 
и за данас, праве научне монографије. Истичемо само најзначајније: Средња висина и 
површина Србије и њених области (1891); Преконошка пећина (1891); Планине 
Балканског Полуострва (1891); Географска испитивања у области Кучаја (1893); Das 
Karstphänomen. Versuch einer morphologischen Monographie (1893); Данашње стање 
географске науке (1893); Карст, географска монографија (1895); Пећине и подземна 
хидрографија у Источној Србији (1895);  Извори, тресаве и водопади у Источној 
Србији (1896); Трагови старих глечера на Рили (1897); Das Rila-Gebirge und eine 
ehmalige Verletscherung (1898); Глацијалне и морфолошке студије о планинама Босне, 
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Херцеговине и Црне Горе (1899); Облик Балканског Полуострва (1899); Карсна поља 
западне Босне и Херцеговине (1900); Ľ époque glaciarre la Péninsule des Balkans (1900); 
Morphologische und glaziale Studien aus Bosnien, der Herzegovina und Montenegro 
(1900); La forme de la péninsule de Balkan (1900); Die macedonischen Seen (1900). 

 

 
 
Слика 1. Јован Цвијић, оснивач Српског географског друштва, портрет из 1909. године 
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Наведеним и другим радовима, предавањима на Великој школи и на јавним 
трибинама, Јован Цвијић је поставио основе наше савремене географије. Чланке и 
књиге које су на различите теме из географије писали претходници, само понекад 
узгредно помиње, готово никада не цитира, јер их сматра ненаучним, дескриптивним, 
написаним без познавања терена и често са пуно грешака публикованим. ″Наравно, он 
је знао да нема научног рада без саопштавања и праћења резултата истраживања, па је 
од првих дана своје каријере бринуо о часописима и упутствима за антропогеографска 
и етнографска истраживања. Тако је 1892. године настао часопис Преглед географске, 
геолошке и метеоролошке литературе о Балканском Полуострву. Од 1892. до 1905. 
године он је уредио пет обимних свезака овог природњачког часописа, јединственог у 
овом делу Европе″ (Васовић М. 1997). 

Од посебног значаја за развој географије у Србији било је оснивање 
Географског завода на Великој школи. Јован Цвијић је у истом радио од 1893. до 
1905. године, када је основан Универзитет у Београду и он, са још седморицом 
тадашњих професора Велике школе, преименован у редовног професора 
Универзитета.  

Нешто више од десет година рада Јована Цвијића на Великој школи било је 
довољно да  формира праве научне основе географских истраживања и то не само 
Србије, већ и врлетних пространстава Балканског полуострва, које је тада припадало 
различитим, често ратовима захваћеним земљама. ″С друге стране, из његовог 
Географског завода и географског семинара пристизали су све бројнији и вреднији 
антропогеографски и етнографски радови, које је ваљало штампати. У ствари, они су 
били производ планског и систематског истраживања српских земаља, које је 
организовао Цвијић; уз помоћ пет његових штампаних упутстава бројни истраживачи 
су сакупљали веома обимну и готово непроцењиву грађу. У самој Академији наука 
Цвијић је покренуо публикацију Српски етнографски зборник, са неколико одељења, 
од којих је одељење Насеља и порекло становништва било од посебног значаја″ 
(Васовић  М. 1997).  

У вези са таквом публицистичком делатношћу и великим организаторским 
прегнућима Јована Цвијића, Милован Радовановић (1931-2009), један од 
најдоследнијих настављача Цвијићевог дела из домена антропогеографије, пише 
следеће: ″Једна од најзначајнијих резултанти таквог изузетног прегнућа била је српска 
антропогеографско-етнолошка школа коју је Цвијић изграђивао у задњој деценији 
XIX  века, да би је најширој научној јавности представио 1902. године у првом тому 
Првог одељења четврте свеске Српског етнографског зборника. Са тим првим 
одељењем Српског етнографског зборника, који је Српска краљевска академија под 
његовим руковођењем (од 1921. едиција I одељења Српског етнографског зборника 
носи назив Насеља и порекло становништва) продубљена је Новаковићева идеја, а 
српска  национална наука је остварила један од најимпресивнијих продора на 
европској научној сцени. Од тог часа је на научно-организационом плану остварен 
фундаментални Цвијићев приступ саопштен научној јавности 1893. године, по коме 
антропогеографија има посла са компликованом организацијом друштва људских и 
расправља једну од  најтежих тема које су икада занимале дух човечји – утицај 
целокупне природе на творевине људске и особине духа народног, и како ће то затим 
употпунити – утицај друштва, људских творевина и остале активности на природу, на 
целокупну географију света″.  

Одличан ученик за време школовања у Лозници, Шапцу и Београду, 
изванредан студент географије у Београду, пратилац геолога Јована Жујовића (1856-
1936) на истраживачким путовањима по источној Србији, студент који и сам 
организује научна путовања по Јадру и Подрињу, свом ширем завичају, добар 
познавалац неколико страних језика, докторант знаменитих научника у Бечу, први 
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модерно школован географ у Србији, низом активности оставио је трајне научне 
трагове у географији, географији сродних наука, култури, образовању, друштвеном и 
политичком раду. Због тога га вишеструко уважавају не само географи, геолози, 
етнолози, социолози, историчари, демографи, већ и многи други. 

По доласку из Беча у Београд, Јован Цвијић, као двадесет седмогодишњи 
доктор географских наука, постаје редовни професор Велике школе. На истој 1893. 
године оснива Географски завод из којег је током времена израстао данашњи 
Географски факултет са пет студијских група, међу којима је географска стара 117 
година. ″Крајем XIX века појављује се у српској географији Јован Цвијић. Његова 
огромна улога је у томе што је дао научне основе за даљи развој српске географије. 
Цвијић је указао на правце развоја којима неминовно мора да иде географија у 
Србији. Основни задатак географије није дескрипција, јер она нема научне вредности 
сем за области за које не постоје никакве топографске карте. Географска истраживања 
имају научне вредности само ако постоји одређен географски проблем који се мора 
решавати само географским научним методама важећим за све географске 
дисциплине. У потоњем научном раду, током готово 35 година, Цвијић се доследно 
трудио да његова свестрана географска истраживања буду на нивоу научне географије 
чије је основе поставио 1893. године у приступној беседи″ (Петровић Д. 1997). 
 

Припреме за оснивање Српског географског друштва 
 

Наведено стање у географији, постојање Велике школе, на којој се географија 
изучавала у оквирима других дисциплина и самостално, претходили су оснивању 
Универзитета У Београду 1905. године. Тада Географски завод кадровски јача, 
истраживања се спроводе организовано под будним надзором Јована Цвијића. За 
асистенте и доценте бирају најбољи. Рад на терену сматра се неприкосновеним, као и 
реферисање на познатом Цвијићевом семинару. Стасава нова генерација професора и 
научника, умножава се број публикованих радова, одржавају добри односи са 
географским институцијама у Европи. 

 ″У јесен 1907. године  Географско друштво у Бечу приредило је седницу на 
којој је Цвијић одржао успело предавање О постанку Ђердапа. Било је то 28. октобра. 
Седници су присуствовали сви чланови тога друштва, сви професори и доценти за 
географију и геологију, велики број студената из словенских земаља и Аустрије, један 
генерал, познати научници професори Улиг, Бринкер, Шафер, Лајтер, па и сам 
председник Аустријске академије наука и некадашњи Цвијићев професор Едуард Сис. 
У живој дискусији која је настала после предавања суделовали су професори Улиг, 
Хасерт и Бринкер, иначе добри познаваоци геоморфолошких проблема балканских 
земаља. Цвијић је веома усшешно бранио своје погледе и закључке о постанку 
најдуже клисуре у Европи″ (Васовић М. 1994). 

Могуће да је наведено гостовање Јована Цвијића у Географском друштву Беча 
било још један подстрек за оснивање Српског географског друштва у Београду, за 
које је он, са сарадницима, неколико година пре тога израдио одговарајућа правила. 

Познато је да је до оснивања Српског географског друштва 1910. године Јован 
Цвијић је већ имао значајне научне радове из више географских дисциплина: 19 из 
геоморфологије, геологије и тектонике планина Балканског полуострва, 14 о красу, 12 
о глацијалном рељефу Балканског полуострва, 5 о постојећим и старим језерима 
Балканског полуострва. У међувремену, уредио је пет свезака Прегледа географске 
(геолошке и метеоролошке) литературе о Балканском полуострву. 

 Школске 1906-1907. године постао је ректор Универзитета у Београду, што је 
било особито признање за достигнуте резултате у науци и настави. У научним 
круговима, познатих универзитета у Европи, уважаван је као најбољи познавалац 
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географије Балканског полуострва и његових народа.  Са таквих предиспозиција, уз 
подршку млађих колега са географије и истакнутих интелектуалаца сродних струка, 
приступио је оснивању Српског географског друштва.  

Доста дуг период мира у Србији, смена династије Обреновић, династијом 
Карађорђевић, делују стимулативно на развој науке, наставе, Универзитета у 
Београду и Српске Краљевске Академије. У таквим условима стварају се праве 
предиспозиције за оснивање једног географског друштва, које би на широком плану 
обједињавало рад свих, за географију  и географији сродних наука, заинтересованих 
појединаца и установа. 
 

Благовести 1910. године 
 

Српска православна црква на Благовести, 7. априла, слави један од 15 највећих 
хришћанских празника, који чува сећање на онај дан када је арханђел Гаврило 
саопштио Богородици да ће зачети од Светог духа и родити нам Сина Божјег. Овим 
догађајем почело је својеврсно спасење људског рода. Силаском Светог духа на 
Девицу Марију затвара се књига Старог завета и отвара књига Новог завета. Продор 
је то и поглед у будућност. Радуј се благодатна, Господ је са тобом, поручио је 
архангел Гаврило. На Благовести почиње сетва јарих житарица, да би богато родила и 
народ хранила. То је добар дан за калемљење воћа, да се калеми приме, да гране 
цветају и донесу плодове.  

На тај и такав дан, на Благовести, 7. априла 1910. године, у Свечаној сали 
Универзитета у Београду, у познатом здању Мише Анастасијевића (1803-1885), 
капетана дунавског, које је овај трговац и добротвор завештао отечеству, основано је 
Српско географско друштво, прво те врсте на Балканском полуострву и једно од 
најстаријих у Европи. Било је то у време када је Србија имала три милиона 
становника, од којих је у Београду живело  89.876. 

 Претходиле су томе  бројне акције и сложене припреме, којима је руководио 
Јован Цвијић, уз свесрдну помоћ тада младих сарадника  др Павла Вујевића, касније 
знаменитог климатолога, Боривоја Ж. Милојевића, касније познатог регионалног 
географа, Јефта Дедијера, првог Цвијићевог доцента, Стевана Бошковића, начелника 
Географског одељења Главног генералштаба, Ристе Николића, средњошколског 
професора, Саве Антоновића, директора гимназије, др Јована Ердељановића, 
знаменитог етнолога, др Недељка Кошанина, познатог биолога, др Владе Петковића, 
универзитетског професора геологије, др Василија Руварца, чиновника Народне 
библиотеке, др Станоја Станојевића, знаменитог професора Универзитета у Београду 
и других. 

У говору који је приликом оснивања Српског географског друштва одржао, 
Јован Цвијић је истакао следеће: ″Ојачао је географски центар на Универзитету; 
имамо знатан број географских стручњака у Србији и осталим југословенским 
земљама; још је већи број интелигентних људи, који су се заинтересовали за 
географска и антропогеографска испитивања; резултати досадашњег рада постали су 
толико разгранати, да се јасно види не само цео обим и значај наше науке, већ и 
плодни контакти између географије и других наука, нарочито геологије, 
климатологије, фитогеографије, етнографије; изгледа да је и широј публици познат 
значај географских студија за национална и економско-национална питања. Позиву за 
оснивање Географског Друштва одазвали су се на само сви географи и многи 
стручњаци сродних наука из Београда, већ је и знатан број стручњака из Србије дошао 
на први састанак. Осим тога добијени су и из других држава одзиви, по којима 
изгледа да се не варамо: и други стручњаци мисле да је Београд заслужио да се у 
њему оснује прво географско Друштво на Балканском Полуострву″ (Цвијић Ј. 1912). 
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На оснивачкој скупштини изабрана је управа Српског географског друштва на 
челу са Јованом Цвијићем као председником. На тој дужности Јован Цвијић је остао 
до смрти 1927. године. За потпредседника је изабран потпуковник Стеван Бошковић 
тада начелник Географског одељења Главног генералштаба војске Србије, за 
благајника Риста Т. Николић, средњошколски професор географије и један од 
највреднијих Цвијићевих сарадника, за секретара др Павле Вујевић, тада доцент 
Универзитета у Београду, касније знаменити климатолог и академик. За чланове прве 
управе Српског географског друштва изабрани су: Сава Антоновић, директор 
гимназије у пензији, др Јован Ердељановић , тада доцент Универзитета у Београду 
касније знаменити етнолог и академик, др Недељко Кошанин, тада доцент 
Универзитета у Београду, касније знаменити ботаничар и академик, др Влада 
Петковић, професор Универзитета у Београду, знаменити геолог и академик, др 
Василије Руварац, чиновник Народне банке Србије и др Станоје Станојевић, професор 
Универзитета, знаменити историчар и академик, покретач и уредник Народне 
енциклопедије. Била је то плејада познатих људи и признатих научника какве би и 
данас пожелело свако друштво, свака организација.  

 

 
 

Слика 2. Павле Вујевић, први секретар Српског геограафског друштва 
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  Изабрано је уредништво Гласника (Јован Цвијић, Павле Вујевић, Милорад 
Драгић), које је за штампу приредило четири свеске Гласника. Усвојена су Правила 
Српског географског друштва, чија је скица пет година пре тога била готова  и 
утврђени основни задаци и поља његовог деловања. Од самог почетка неговане су 
физичка географија, антропогеографија и регионална географија, а основни метод 
научног рада била су теренска истраживања, на којима је сам Јован Цвијић проводио 
два до три месеца годишње. 

 Први радни стручни састанак Српског географског друштва био је већ 29. 
априла 1910. године. Присутнима су се предавањима представили Јован Цвијић темом 
Јужномакедонска језера и климатска колебања и Станоје Станојевић темом Задаци 
историјске географије. Само две недеље касније одржан је други стручни састанак. На 
њему је Недељко Кошанин изложио тему Биљно-географске прилике северних делова 
Балканског полуострва, а Владимир Петковић  тему О тектоници београдске околине. 

Успешан рад Српског географског друштва, одмах након оснивања, значајним 
новчаним средствима помогло је неколико појединаца и установа. Били су то чланови 
добротвори, чија су имена посебно истакнута у Споменици Српског географског 
друштва штампаној поводом дведесетпетогодишњице постојања и рада. Овом 
приликом их посебно истичемо јер су својом дарежљивошћу омогућили штампање 
публикација које се и данас налазе у бројним библиотекама и вишеструко су корисне. 
Чланови добротвори Српског географског друштва, закључно са 2010. годином, били 
су: 

 
Владимир Карић, професор, правник, писац уџбеника 
 и монографија,   Београд; 
Јован Мишковић, генерал, министар војни, Београд; 
Марко Добројевић, поседник и трговац, Босанска Крупа; 
Лука Ћеловић, председник Београдске задруге, Београд; 
Манојло Клидис, индустријалац, Београд; 
Љубомир Крсмановић, рентијер, Београд; 
Светозар Матић, инжењер, Шабац; 
Петар Јанковић, средњошколски професор, Цвијићев сарадник, Београд; 
Радоје Дединац, средњошколски професор, Цвијићев сарадник, Београд; 
Михајло Драгић, професор, етнолог и лекар, Београд; 
Димитрије Г. Бојаџијевић, трговац, Скопље; 
Живојин Ј. Јуришић, професор, Београд; 
Владислав Сантнер, професор, Неготин; 
Ђорђе Вајферт, гувернер Народне банке, Београд; 
Никодим Васић, чиновник Народне банке, Београд; 
Цветко Н. Петковић, директор гимназије, Пријепоље; 
Радивој Симоновић, лекар, Сомбор; 
Извозна банка, Београд, 
Мирослав Илић, агенција ″Лингва″, Београд,  
Завод за уџбенике, Београд. 
 

Током  1911. године За почасног члана Српског географског друштва изабран 
је принц Роланд Бонапарта, председник Географског друштва из Париза и 
припремљени предлози за проглешење почасних чланова др Едварда Сиса, 
председника Академије наука у Бечу, др Албрехта Пенка, професора емеритуса 
Универзитета у Берлину, др Александра Ивановића Војејкова, професора 
Универзитета у Петрограду, др Константина Јиричека, професора Универзитета у 
Бечу, др Алфреда Филипсона, професора Универзитета у Бону, господина Емануела 
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де Маржерија, некадашњег председника Француског геолошког друштва, др Јулијуса 
фон Хана, професора Универзитета у Бечу и др Арчибалда Гекија, председника  
Краљевског друштва Хезлмер у Лондону. Сви они су изабрани  1913. године. 

Припремана је листа дописних чланова Српског географског друштва на којој 
су се нашли Емануел де Мартон, професор Сорбоне и велики поштовалац дела Јована 
Цвијића, Жан Брин, професор Колеџа де Франс, Фридрих Кацер, управник геолошког 
завода у Сарајеву, др Јиржи Данеш, професор Карловог универзитета у Прагу, др 
Артур Гаваци, хонорарни професор Универзитета у Загребу, генерал Јулије 
Михајлович Шокалски, некадашњи председник Руског географског друштва из 
Лењинграда, др Евген Чолноки, професор Универзитеа у Будимпешти, др Винценс 
Харт фон Хартентурн, начелник Војног географског института у Бечу, др Ђото 
Даниели, професор Универзитета у Фиренци, др Олинто Маринели, професор 
Универзитета у Фиренци и др Лудомир Савицки, професор Универзитета у Кракову. 
Сви они су за дописне чланове званично проглашени 1913. године. 

Током 1911. године евидентирани су редовни и ванредни чланови, којих је тада 
били 100. Десет година касније било их је 144, а већ 1922. Српско географско 
друштво је имало 319 редовних чланова, што је задовољавајуће с обзиром да су од 
оснивања протекла два балканска рата и буктао Први светски рат. Године 1939. 
Друштво је имало 221 редовног члана, а 1947 само 172 редовна и 69 ванредних. До 
1970. број редовних чланова повећао се на 1.157, ванредних на 102 и почасних на 56. 
Тада се оснивају покрајинска географска друштва у Војводини и на Косову и 
Метохији и разгранава мрежа подружница и актива у већим градовима Србије. Током 
времена број чланова се мењао. Знамо да је 1980. године било 550 редовних и 125 
ванредних. Десет година касније на евиденцији је било 680 редовних и 155 ванредних 
чланова. Данас Српско географско друштво има 800 редовних и 200 ванредних 
чланова.  

У Правилима Српског географског друштва је инсистирано на развоју научног 
и стручног рада и популарисању географских знања. ″Прво треба да буде и трајно да 
остане главни друштвени задатак. Њему служе најмногобројније и главне седнице 
редовних чланова, који желе и могу суделовати у стручном раду. Постојаће тежња да 
се још потпуније формира и умножи група стручних географа, потпуно упознатих с 
методама и резултатима разних географских дисциплина, нарочито с резултатима 
геоморфологије, у којој се сада стварају нови појмови и изналазе нове методе и нови 
проблеми. Изоштравање и усавршавање геоморфолошких метода треба да буде важан 
задатак стучних скупова. И антропогеографија је у пуном развијању, и у њој треба 
још јаче наглашавати географске утицаје и географске методе, које дају најплодније и 
најпрецизније резултате; последње још није довољно постало део научне свести 
многих антропогеографа и етнографа. Осим ових двеју, и остале су географске 
дисциплине последњих деценија учиниле  такве напретке као мало која друга наука. 
Познат је скоро непрегледан низ утврђених и сређених факата, поставака и погледа у 
океанографији, хидрографији с лимнологијом, у климатологији и глациологији; исти 
је случај са етнографијом и фитогеографијом″ (Цвијић Ј. 1912). 

Из начелних ставова Јована Цвијића изложених пре 100 година, запажа се 
његово широко схватање географије и науке у целини. Са неколико кратких и 
конкретних реченица он јасно дефинише и данас актуелнне приступе научним 
истраживањима у смислу интердисциплинарности и мултидисциплинарности. За  
детаљна научна истраживања од посебног је значаја сарадња географије са сродним 
наукама, коју треба неговати и прихватати за географију корисне резултате.  

У том смислу, истиче Јован Цвијић, ″Особито су интересантне граничне 
области између географије и сродних наука; у њима се налазе многи од 
најинтересантнијих научних проблема. Географско друштво треба нарочито да негује 
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те контакте са суседним наукама, одабирајући оне њихове резултате, који су од 
географског значаја. Осим тога постојаће тежња да се у наукама, које се баве о земљи 
или чији су предмети везани за земљу, јаче одомаћи плодна географска метода. То на 
првом месту значи, да се укорене карте географског распрострањења било 
географских облика, антропогеографских и етнографских предмета и појава и 
психичких особина, било биљних и животињских заједница, остатака од старих 
култура итд; из таквих картографских представа се већ често излуче проблеми и 
погледи″ . 

Такав приступ од значаја је и за успостављање плодних географских метода 
научног истраживања, које сежу од природе, ка картографији и антропогеографији у 
најширем смислу речи, односно, доприносе утврђивању географских утицаја и 
промена које су карактеристичне за природу и друштво. ″Напослетку ћемо неговати 
регионалну географију Landeskunde Немаца; у њој треба резултате разних 
географских дисциплина везивати и стапати у целину, у којој сваки факат има свој 
значај и своју узрочну везу; писци регионалних географија морају, поред литерарних 
студија, имати, ако не својих оригиналних проматрања, бар добру аутопсију″ (Цвијић 
Ј. 1912).  

Заокупљен географским проблемима Балканског полуострва, које посматра 
веома реално, научно засновано и на терену виђеним и потврђеним, Јован Цвијић 
пледира  истраживање његових врлетних пространстава. Сматра да је за нека 
истраживања Србија ″тесна, претесна″ да границе нису ни  природне, нити научно 
основане, већ су  случајне и политичке. На њима се планинске системе, велике 
долине, геолошке формације, биљни и етнографски комплекси и процеси не 
заустављају. Констатује  следеће: ″Још има да се на Балканском Полуострву изврше 
многобројне географске констатације, а затим геолошке, климатолошке, 
фитогеографске и етнографске. Желети је да се при овим испитивањима има план, да 
се факта утврђују прецизним начинима и траже научни проблеми, а не да се само 
гомилају факта, кроз која је се тешко пробијати, и која могу, и ако су многобројна, 
ипак не дати ослонац за решавање  правих научних проблема. У географији, као и у 
свима наукама од проматрања, долази се до општих погледа и теорија студијом неке 
области; али није довољно само проматрати, треба дуго и интензивно мислити о 
вредностима сваког проматрања; кашто и то није довољно, треба нарочити дар. И за 
последње способности је наше земљиште врло погодно и на њему има знатан број 
нерешених проблема″ (Цвијић Ј. 1912).  

Широко посматрајући свет око себе, значај науке, културе и образовања, 
оснивач Српског географског друштва пледира укључивање у рад бројних способних 
истраживача и предочавање широкој јавности знања из географије и њој сродних 
дисциплина. Такве ставове дефинише као други задатак Српског географског друштва 
и увођење категорије ванредних чланова ″...највише спремних, активних и 
неуморних″, који би радили у секцијама  које ће се формирати не само у Београду и 
Србији, већ и у другим градовима Србије и изван Србије. У вези са тим констатује 
следеће: ″У секцијама ће се моћи нарочито култивисати туристичка географија, 
етнографија, и обичнији антропогеографски и фитогеографски рад. Установом 
ванредних чланова и секција Географско Друштво би изашло из ужег стручног круга 
и добило шири значај″. Такве идеје Јована Цвијића одувек су неговане. У том смислу 
Српско географско друштво је током времена остварило значајне резултате 
презентиране на семинарима, годишњим скупштимама, конгресним скуповима и  у 
бројним публикацијама. 

Као добар познавалац  нарави наших људи и њиховог опредељења за 
беспоштедан рад, Јован Цвијић, као човек и научник високих критеријума у погледу 
на науку и живот уопште, помало стрепи од наших слабих способности за заједнички 
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рад, јер ″Не траба затајити ни узроке бојажљивости и страха. Изгледа да су слабе 
наше способности за заједнички рад већих размера. Ја не видим ни једну такву 
установу у којој смо показали пун успех″. На примеру Српског географског друштва 
апстрахује свађе и плаховитост, личне интересе јер је ″За прави успех неопходно 
потребно да сваки члан Географског друштва има осећање и свест да је дужан 
учинити нешто за своје друштво и да је свака друштвена функција, ма како изгледала 
незнатна, један део скупа и рада друштвеног, дакле важан посао, коме се треба с 
разумевањем и љубављу предати. Нека се у том конструктивном правцу развијају 
наше способности, не у деструктивном и индивидуалистичком″ (Цвијић Ј. 1912).   

Присутан на оснивачкој скупштини Српског географског друштва 1910. 
године, Боривоје Ж. Милојевић, само  две године након дипломирања, значајно 
доприноси раду и напретку прве географске асоцијације код нас и на Балкану. Чини 
се да то свесрдно и свестрано ради, јер иако је као матурант изабран за војног 
стипендисту за студије медицине, одустаје од тога, и на стогодишњицу Првог српског 
устанка 1904. године, уписује се на студије географије код тада младог и активног 
Јована Цвијића, јер сматра да ће изучавањем географије на најбољи могући начин 
помагати својој домовини.  Констатује следеће: ″Велике научне тековине као 
резултати Цвијићеве делатности, младе стручне снаге, малобројне али под 
Цвијићевим руководством добро припремљене, и знатан углед стечен Цвијићевим 
радом у јавности, били су повољни знаци за развој новог научног друштва. Оно је 
одмах почело с радом″ (Милојевић Ж. Б.1966). 

Када је на оснивачкој скупштини Српског географског друштва 1910. године 
Јован Цвијић наговестио оснивање секција и ширење делатности новоосноване 
институције, створене су основе за организовање подружница у  појединим 
предеоним целинама Србије, као и у њеним већим градовима. Временом се то 
показало као добро решење. Са већим и мањим успехом годинама су радиле, а и данас 
функционишу подружнице Српског географског друштва у Војводини, Косову и 
Метохији, Смедереву, Лозници, Нишу, Крагујевцу, Зајечару, Убу, Пожеги, Лесковцу,  
Шапцу, Пожаревцу... 

Прилика је да истакнемо да је Подружница Српског географског друштва у 
Смедереву недавно обележила педесету годишњицу постојања и рада. Више од 50 
година постоји и ради Подружница у Зајечару, препознатива по добро организованим 
семинарима и стручним екскурзијама. Подружница из Крагујевца посебно се 
истицала издавачком делатношћу, јер је током 35 година рада објавила 35 књига 
Географски годишњак. У овој публикацији најпре  су третирани географски проблеми 
Шумадије, а затим целе Србије. Подружница у Лозници, зајено са Основном школом 
″Јован Цвијић″и Центром за културу ″Вук Караџић″, даје вишеструк допринос 
географској науци, настави и публицистичкој делатности. 

На том и таквом путу Српско географско друштво траје један пуни век, траје 
десет пуних деценија, траје сто пуних година. Време је то бурних догађаја, буна и 
ратова, прекрајања државних граница, смена владајућих династија, формирања нових 
држава, промена њихових имена, распадања, изоловања и одвајања, политичких и 
економских криза, погоршања и побољшања односа са суседима,  ничим изазваних 
крвопролића, али и нових наставних и научних географских институција, обимних 
истраживања географског простора, модернизације у домену технике и технологије  
од интереса за географска истраживања, умножавања часописа, конструктивне 
сарадње са свима добронамерним у земљи и иностранству. 
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Гласник – публикација за уважавање 
 

Једна од одлука оснивачке скупштине Српског географског друштва 1910. 
године била је публиковање Гласника, научног часописа, који ће се штампати у две 
свеске годишње, уз материјалну помоћ Министарства просвете Србије и чланова 
добротвора, од чијих ће се улога само камата трошити, а сваки рад објављен у 
Гласнику хонорисати са 50 динара по штампарском табаку.  

Настојање управе и уредништва на челу са Јованом Цвијићем, Павлом 
Вујевићем и Михајлом Драгићем, уродило је плодом. ″Гласник има овакав задатак и 
склоп: он треба да постане орган за публиковање резултата испитивања која се тичу 
Балканског Полуострва (са Хрватском, Истром и Крањском) и суседних земаља, и то 
из географије и сродних наука (Геологије, Метеорологије с Климатологијом, 
Фитогеографије, Зоогеографије, затим Етнологије и других друштвених наука), у 
колико ове имају везе с Географијом или у колико су од географског интереса. У вези 
с горњим Гласник ће тежити да постане орган за публиковање расправа од опште 
научне вредности, чији су погледи изведени на основу балканских проматрања. 
Управа ће нарочито радо прихватати оне радове у којима се збијено и са неколико 
главних проматрања обрађује нека научна идеја, без сувишног доказивачког апарата, 
затим такве у којима је изнесен преглед резултата из једне или више детаљних 
студија″ (Цвијић Ј. 1912) 

Први број Гласника Српског географског друштва појавио се из штампе у 
марту 1912. године. Била је то прва периодска географска публикација на Балканском 
полуострву, која са краћим прекидима за време Првог светског рата и Другог светског 
рата и данас представља својеврстан знак за препознавање Српског географског 
друштва у земљи и ван ње. Разменом публикација Гласник је доспео у стотину 
библиотека не само у Србији и земљама Балканског полуострва, већ и на свим 
континентима. Памти се допис Конгресне библиотеке из Вашингтона, којим се 
надлежни захваљују на послатим примерцима Гласника. 

Недостижан у одабирању сарадника, Јован Цвијић је као уредник у првој 
свесци Гласника, која има 152 стране, окупио тада знамените научнике, чија се дела и 
данас препознају и цитирају.   

Поред осврта Јована Цвијића на Географско друштво и његов Гласник, у књизи 
су објављени следећи радови: Павле Вујевић – Утицај околних мора на температурне 
прилике Балканског Полуострва; Недељко Кошанин – Шумски четинари на Шар 
планини и Корабу; Тихомир Р. Ђорђевић – Економија и еволуција насеља; Драгутин 
Горјановић – Плитки крш околице Генералског Стола у Хрватској; Владимир К. 
Петковић – Тектоника београдске околине; Артур Франовић Гаваци – Помицање 
морске међе у Хрватској и Далмацији у историјско доба; Риста Т. Николић – 
Глацијација Шар планине и Кораба; Лудомир Савицки – Постанак Боке Которске; 
Коста Н. Костић – Пирот; Јован Цвијић – Сува планина и карст Валожја; Недељко 
Кошанин – Излет на Јакупицу; Јован Цвијић – Балкански карст и спелеологија; Јован 
Цвијић – Петњичка пећина; Јован Цвијић – Четворогуба вртача у старом гробљу 
лозничком; Јефто Дедијер – Киша и карст и њине хидрографске посљедице; Риста Т. 
Николић – Пењање на Шар планину; Јефто Дедијер – Пењање на Маглић; Јован 
Ердељановић – Раса и народ или народност; Емилијан Ј. Цветић – Географске 
експедиције, Радоје Дединац – Долазак Роалда Амундзена на Јужни пол.  

Од поменутих аутора прилога у првом броју Гласника Српског географског 
друштва, далеке 1912. године, седморица су били чланови различитих академија 
наука и уметности. Такве сараднике и данас би пожелели многи уредници. Од тада до 
наших дана, чини се да се то није поновило ни у једној географској публикацији у 
Србији и ширим просторима. Закључујемо да протекло време није умањило вредност 
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писане речи, од којих су неке и данас актуелне као у време када су први пут 
публиковане. Визије Јована Цвијића биле су далекосежне и због тога њима морамо 
тежити. 

 

 
 

Слика 3. Насловна страна првог броја Гласника Српског географског друштва из 1912. године. 
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Од првог броја Гласника до данас дели нас 98 година. За то време књига је 
израсла у читаву библиотеку из које се новим знањима напајају генерације географа и 
научника сродних дисциплина. Више деценија Гласник Српског географског друштва 
је био једина географска периодска публикација на просторру Србије, Југославије и 
суседних земља, те је привлачио широк круг сарадника, међу којима су, чини се, 
одувек били најбројнији они са Географског факултета Универзитета у Београду и 
Географског института Јован Цвијић из Београда.   

Без обзира на кратке прекиде за време протеклих ратова, Гласник је брзо 
обнављан и као такав придобијао нове ауторе и нове читаоце. На страницама 
Гласника објављено је више од 1500 научних прилога. Бројни сарадници из Србије, 
Југославије и иностранства радо су писали за Гласник, доприносећи квалитету 
објављених радова, који се радо читају и цитирају. Као такав Гласник је увек и свуда 
ширио праву географску научну мисао и истину о Србији, Југославији и Балканском 
полуострву. Био је и остаје незамењива географска читанка, основа за даља научна 
истраживања, припремање наставних јединица и решавање низа практичних 
проблема.  

 

 
 

Слика 4. Професор др Петар С. Јовановић, председник одсека Друштва 
 у Скопљу од 1926. До 1934. Године. 

 
Српско географско друштво и сви његови чланови с правом су поносни на свој 

Гласник. Из тога проистиче обавеза свих нас да даље, више и боље стваралачки 
радимо и доприносимо препознативости наше науке у земљи и иностранству. 
Научним чланцима, мањим прилозима, прегледом савремене литературе и белешкама 



22 
 

о важним догађајима, Гласник је својеврсно огледало стања географије у Србији и ни 
у ком погледу не сме заостати за сличним у свету. 

Године 1979. у  Споменици посвећеној јубилеју Српског географског друштва, 
осврћући се на Гласник, етнолог Петар Влаховић, један од научника који је радо 
објављивао своје радове на страницама нашег часописа, истиче следеће: ″Листајући 
сада Гласник који је Географско друштво покренуло већ 1912. године, дакле у време 
једне тешке политичке нестабилности, а који иначе остаје најтрајнији споменик 
друштвеној делатности, свако се лако може уверити да је то богата ризница научних 
студија, расправа и драгоцених радова који чине крупан прилог нашем и општем 
културном наслеђу. По тим особинама, као и по томе што је успео да претраје све 
кризе кроз које се пролазило, Гласник Српског географског друштва је заслужио да се  
с правом уврсти у изузетне културне и научне тековине ове земље. Улази управо у 
најужи круг оне мале породице часописа, у свету јединствене по старини, 
континуитету и трајању, као што су Летопис Матице српске, Старинар Археолошког 
друштва, Геолошки анали, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор″. 

Српско географско друштво се с правом поноси својим Гласником. Из тога 
проистиче обавеза за даљи сврсисходан стваралачки рад. У години великог јубилеја и 
годинама које долазе, Гласник може и мора, више и боље, јасније и конкретније, 
научно потврђено и сугестивно презентирти свету географску стварност, прошлост, 
садашњост и будућност наших пространстава. Гласник мора остати својеврсно 
огледало стања географије у Београду, Србији и Балканском полуострву. Због тога му 
се више и боље морамо давати и с више љубави према књизи поступати. Гласник је 
публикација којом се поносио његов оснивач Јован Цвијић. Гласником се мора 
поносити садашња генерација наших географа, јер он вишеструко враћа (Станковић 
М. С., 1992). 

 
Споменице поводом јубилеја 

 
Основано 1910. године, убрзо након тога Српско географско друштво, као и сав 

наш народ, суочава се са Првим балканским ратом и Другим балканским ратом. 
Активности се своде на минимум. Године 1911. Српско географско друштво има 100 
редовних и ванредних чланова, а 1913. само 79. И поред тога, број добротвора се 
повећава. Били су то професори универзитета из Србије и иностранства, генерали, 
рентијери, трговци, инжењери, индустријалци, лекари, чиновници Народне банке, 
међу којима се истицао гувернер Народне банке Ђорђе Вајферт (1850-1937). 
Предлагани су и бирани почасни и дописни чланови Друштва. Првих је до 1935. 
године било 40, а других 36.  

Јубилеји Српског географског друштва пригодним свечаностима, штампаним 
радовима и публикацијама, обележавани су 1935., 1960., 1970., 1975., 1980.,  1985. и 
1990. године 

У време обележавања 25 година постојања и рада Српског географског 
друштва 1935. године, први пут је појединцима и установама додељено 25 Медаља 
Јована Цвијића. Било је то само осам година после његове смрти. Споменица, 
публикована том приликом има 58 страна и веома је драгоцена за упознавање 
прошлости нашег Друштва. Најпре је представљен чланак Јована Цвијића  
Географско друштво и Гласник, а затим публикован рад Боривоја Ж. Милојевића под 
насловом Двадесет и пет година живота и рада Географског друштва. Реч је о 
извештају који је прочитан на Благовести, 7. априла 1935. године на свечаној седници 
уприличеној за обележавање јубилеја.  

Четири дана пре обележавања значајног јубилеја, дневни лист ″Политика″ 3. 
априла 1935. године, је објавила чланак са наднасловом Једна прослава, насловом 25 
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година Српског географског друштва и поднасловом Установа коју је основао наш 
велики научник Јован Цвијић. На два новинска ступца и фотографијом Медаље 
Јована Цвијића, приказан је рад нашег Друштва, предочен дневни ред предстојеће 
прославе: ″У суботу 6. ов. м. у 11 часова помен умрлим члановина географског 
друштва у Саборној цркви. У недељу 7. у великој дворани старе зграде Универзитета, 
свечана седница, на којој ће се прочитати и говор који је Јован Цвијић одржао 
приликом оснивања друштва; извештај претседника друштва г. др. Боривоја Ж. 
Милојевића, професора Универзитета, о раду Географског друштва за минулих 25 
година; саопштење потпредседника г. Дерока о избору нових почасних и дописних 
чланова и одликовању научних радника и установа друштвеном медаљом Јована 
Цвијића, поздравни говор. У 20,30 часова банкет у хотелу Српски краљ″. 

После одржане свечаности, ″Политика″ је 8. априла 1935. године, веома 
детаљно обавестила своје читаоце у јубилеју Српског географског друштва. На два 
ступца, по целој висини новина, штампан је наднаслов Прослава Географског 
друштва, наслов Признање Географском друштву и његовом оснивачу Јовану Цвијићу 
и поднаслов Најистакнутији представници стране науке одају признање заслугама 
Јована Цвијића и друштву које је он основао.  

 

 
 

Слика 5. Споменица о двадесетпетогодишњици Друштва, 
 Штампана 1935. године. 
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У чланку је истакнуто да је седници, поред осталих личности, присуствовао 
изасланик Његовог Величанства Краља, ваздухопловни потпуковник господин 
Драгутин Савић, а међу гостима били др Живојин Ђорђевић, испред Српске 
краљевске академије из Београда, Стеван Бошковић, генерал,  испред 
Војногеографског института из Београда, Васиљ Поповић, испред Историјског 
друштва из Београда, Војислав Радовановић, испред  Скопског научног друштва,, 
Антун Мелик, испред Географског друштва из Љубљане. 

 Боривоје Ж. Милојевић, Цвијићев студент, докторант и сарадник, који га је 
после 1927. године успешно заменио на бројним пословима у Српском географском 
друштву и на факултету, истиче следеће:  ″Основано са задатком да ради на 
географији и сродним наукама, друштво је одмах добило леп број редовних и 
ванредних чланова из Београда, унутрашњости Србије и других наших земаља, и 
изабрало за почасне и дописне чланове најистакнутије европске научнике. Стекавши 
неколико добротвора, друштво је и материјално стало на ноге. Рад је отпочет 
приређивањем седница, на којима су 1910-1912  године саопштавана испитивања о 
рељефу наших крајева, о климатским особинама нашег полуострва, о великим 
језерима нашег југа, о вегетацији високих планина на југу, о вегетацији северних 
балканских земаља, о насељима и становништву појединих наших области итд. Али 
су, поред тога, на седницама расправљана и општа питања, као: о 
антропогеографским картама, о транскрипцији географских имена, о задацима наше 
историјске географије, о човечјим расама геолошке прошлости и друга. У 1912 
години последње предавање одржано је 10 септембра, и у извештају о раду за ту 
годину стоји: Због балканског рата састанака више није било у овој години″ 
(Милојевић Ж. Б. 1935).  

На иницијативу Јована Цвијића, 1922. године, у оквиру Српског географског 
друштва постојао је и активно радио Одсек Географског друштва у Скопљу. 
Председник Одсека од 1922. до 1925. године био је др Сима Тројановић (1862-1935), 
етнолог и академик, а секретар др Војислав Радовановић (1894-1957), академик. Од 
1926. до 1934. године председник Одсека био је др Петар С. Јовановић (1893-1957) 
академик, а секретар др Атанасије Урошевић (1898-1992), академик, сви они су били 
студенти и сарадници Јована Цвијића. Између 15. јануара 1922. и 20. јануара 1935. 
године Одсек географског друштва у Скопљу је, поред осталог, организовао 31 
предавање за своје чланове. 

Недовољно опорављена од балканских ратова, Србија је, не својом намером, 
увучена у трагичан и дуготрајан Први светски рат. Већ 1914. бомбардован је део 
универзитетске зграде у коме су се налазили Географски завод и Српско географско 
друштво. Тада су, иако однети у подрум, уништени готово сви примерци Гласника и 
страдала постојећа опрема.  

После дужег боравка у иностранству, Јован Цвијић се вратио у Београд 27. 
августа 1919. године. Љубица Цвијић у свом дневнику је тим поводом записала 
следеће: ″Долази у Београд, у опустошени Београд, где затиче своју кућу и 
библиотеку опљачкану и оштећену, а свој Географски институт порушен″. 

 Рад Српског географског друштва обновљен је у јесен 1919. године, када је 
Јован Цвијић по други пут изабран за ректора Универзитета у Београду.  Био је то 
нови почетак рада у веома тешким послератним условима. 

″По Цвијићевом предлогу, пише Боривоје Ж. Милојевић, оно је променило 
име, и отада носи назив Географско друштво″. Задаци су му остали исти али незнатно 
проширени оснивањем мањих секција са посебним задацима и циљевима. ״Тако је 
Цвијићевом иницијативом образована Спелеолошка секција, са задатком да проучава 
пећине и хидрографске прилике нашег крша״. Спелеолошка секција је касније 
преименована у Одсек за испитивање пећина и крша. Спелеолошка секција је 
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основана 25. октобра 1924. године. О оснивању, задацима и раду, детаљно је писао 
професор Сима М. Милојевић (1894-1969) у чланку 25 година рада Спелеолошке 
секције Географског друштва, који је објављен на страницама (97-113) Гласника 
Српског географског друштва, свеска XXXI, број 2, 1951. године. 

 

 
 

Слика 6. Професор Војислав С. Радовановић, секретар Одсека Српског географског друштва у 
Скопљу од 1926. до 1934. године. 

 
Установљен је Наставни одсек, те се  на неколико седница говорило се о 

географској настави у нашим средњим школама и на Универзитету. Даља, послератна 
новина је у томе, што се на седницама друштвеним претресају политичко-географска 
и привредно-географска питања, расправља о границама наше краљевине, о њеној 
управној подели, о железничким пругама, које би имале да јаче споје унутрашњост 
наше земље са нашим приморјем, о привредним областима у нашој земљи (Милојевић 
Ж. Б. 1935).  

У Географском друштву је формиран и Одсек за испитивање сточарског 
живота на нашим планинама, који је временом  преименован у Одсек за економско-
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политичку географију. Било је то остваривање дела закључака донетих на Првом 
конгресу словенских географа и етнографа који је одржан у Прагу 1924. године, на 
коме се инсистирало на испитивању сточарског живота и сточарских кретања на 
Карпатима и планинама Балканског полуострва. У том погледу ишло се и даље. 
″Дабоме да ће Географско друштво водити рачуна о значају наших планина за људски 
живот, али оно сматра, да се, са географског гледишта, треба више бавити оним 
питањима, која имају непосредан значај за савремени економски и политички живот 
нашег народа и државе″, закључује Б. Ж. Милојевић и тиме указује на актуелност 
географских истраживања и њихов апликативни значај. 

Обављане су одговарајуће припреме за Први конгрес словенских географа и 
етнографа који је одржан у Прагу 1924. године. Од 1912. до 1914. године публиковане 
су четири свеске Гласника, од 1920. до 1926. године публиковано је седам свезака 
Гласника, a од 1927. до 1934. још осам. Године 1927. покренута је научна серија 
Посебна издања и до 1934. године је објављено 16 књига. Из 1929. године потиче 
први број Атласа, публикације која је до 1935. године имала 12 свезака. У 
међувремену, од 1931. до 1933. године Друштво је штампало три географске катре у 
боји. Издавачка делатност је проширена серијом Mémoires,  која се штампа на 
страним језицима, Упутствима за проучавање абразионих и флувијалних елемената 
рељефа и џепним форматом књига Мала библиотека, која је до 1933. године имала 
три броја. 

 
Предавачи и теме за уважавање 

 
Од оснивања 1910. године, стручне седнице Друштва биле су један од 

најплодотворнијих видова активности и рада. Реферисане теме припремане су за 
штампу у Гласнику и другим издањима  Географског друштва. Од 1910. до 1935. 
године одржано је 126 седница. Плени широка обухватност проблема о којима је 
реферисано и о којима је дискутовано. Тиме су наглашене интердисциплинарне и 
мултидисциплинарне методе научног истраживања и вишеструко потврђиване и 
потенциране везе географије са сродним наукама.   

Међу онима који су презентовали резултате својих научних истраживања на 
седницама Српског географског друштва, овом приликом поменућемо само неколико: 
Били су то  Јован Цвијић (Јужномакедонска језера и климатска колебања), Недељко 
Кошанин (Биљногеографске прилике северних делова Балканског полуострва), Нико 
Жупанић (Основне црте словенске палеонтологије), Павле Вујевић (Утицај околних 
мора на температурне прилике Балканског полуострва), Јефто Дедијер (О Ливањском 
пољу), Светозар Томић (Антропогеографска прометрања Шаранаца, Поља и Брскова),  
Станоје Станојевић (Историјски прегледи у Насељима српских земаља), Тихомир 
Ђорђевић (Економија и социјални типови српскоиг народа), Драгутин Дероко (О 
транскрипцији географских имена), Јован Ердељановић (Етничко сродство Бокеља и 
Црногораца),  Боривоје Ж. Милојевић (О реорганизовању географске наставе на 
нашем универзитету), Јоже Рус (О морфологији Словеначке), Ив Шатењо (О 
облицима морске обале), Рудолф Седларић (О изласку Србије на море),  Владимир 
Ласкарев (Прилози за морфологију београдске околине), Војислав Радовановић (Рајец 
и Тиквеш), Светозар Томић (Пива и Пивљани), Боривоје Дробњаковић (Постанак 
насеља и порекло становништва у Јасеници), Петар Јовановић (Сокобања), Стеван 
Бошковић (Геодетски и картографски радови у нашој земљи), Бранимир Гушић 
(Постанак и развитак насеља на Мљету), Михајло Радовановић (Пећина Вјетреница),  
Сима Милојевић (Мелиорације Попова поља),  Синиша Станковић (Рибарство на 
нашим језерима), Jules Sion (La France méditerranéenne), Jacquea Ancel (Le droit des 
peuples et la géographie), Hermann Rüdiger (Über die Polarforschungen), Милисав 
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Лутовац (Рожаје и Бихор), Михајло Петровић (Путовање у северне поларне крајеве), 
Јосип Роглић (Биоково), Душан Ј. Поповић (Сеобе Цинцара), Иво Рубић (Романски 
елементи у приморју наше краљевине), Стеван Јаковљевић (Преспанско језеро), 
Миленко Филиповић (Велес), Андрија Лубурић (Порекло Дробњака)  итд. 

 Посебно истичемо свечану седницу одржану 16. маја 1931. године на којој је о 
проблемима леса предавање одржао знаменити Албрехт Пенк (1858-1945), Цвијићев и 
Вујевићев професор и ментор при изради докторских дисертација у Бечу, почасни 
члан Српског географског друштва, један од највећих тектоничара и геоморфолога 
Европе и света свога и нашег доба.  

Чини се да су то били звездани тренуци географије и Географског друштва, ово 
утолико више што је од 1922. године веома активно радио и Одсек географског 
друштва у Скопљу, приређиване изложбе фотографија, организоване екскурзије,  
публикације размењивале са 23 институције у Југославији и са више од 100 
географских и географији блиских институција у 23 земље широм наше планете. 

Педесетогодишњица Српског географског друштва обележена је 1960. године. 
Тим поводом публикована Споменица има 62 стране и значајан је документ за 
упознавање нашег Друштва. Посебно је интересантно да је штампање Споменице 
финансијски омогућио Географски институт Југословенске народне армије, који је 
тада обележио педесету годишњицу свог постојања и рада. 

Уз говор Јована Цвијића, одржан на оснивачкој скупштини 1910. године, 
значајан прилог  О раду и животу Српског географског друштва у времену од 1910 до 
1960. године, написао је Боривоје Ж. Милојевић, који истиче да је 17. јануара 1927. 
године Друштво изгубило Јована Цвијића ″...главног радника и покретача укупне 
друштвене активности. Али су се  под Цвијићевим руководством биле образовале 
млађе снаге, које су наставиле друштвени рад...Настављајући рад после Цвијићеве 
смрти, Друштво сматра својом првом обавезом да се одужи Цвијићу и објављује у 
првој свесци својих Посебних издања превод студије чешког географа Јиржија 
Данеша о Цвијићевом раду и животу″ (Милојевић Ж. Б. 1961). 

 
Цвијићеве медаље на згаришту 

 
Други светски рат  значио је још један прекид у раду Друштва. Драгоцене 

податке о томе оставио нам је професор Боривоје Ж. Милојевић у краћој белешци под 
насловом Географско друштво 1941-1947., која је објављена у Гласнику број XXVII 
који је штампан 1947. године.  

Поред осталог написао је ″...бомбардовањем Београда 6. априла 1941. године 
нестало је у нашој земљи услова за научни рад па је и наше друштво престало са 
својом активношћу. Из државне штампарије тада су пренети у Географски институт и 
смештени у друштвени магацин примерци последње, XXVI свеске Гласника за 1940. 
годину. Почетком 1941. године умрла је Љубица, супруга Јована Цвијића. По 2 тачци 
Цвијићевог тестамента она је управљала Цвијићевом библиотеком до своје смрти. 
После тога библиотека је имала припасти Географском друштву. По 1 тачци 
тестамента Цвијићеву кућу је уживала његова супруга до своје смрти, а иза тога она је 
имала припасти Задужбини Јована Цвијића. Како је по одредби тестамента приход од 
куће требало трошити на геоморфолошка испитивања, то је управа задужбине морала 
издати кућу под закуп. Услед тога је управа Географског друштва пренела Цвијићеву 
библиотеку у лето 1941. године у седиште Географског друштва, тј. у Географски 
институт и ту сместила у посебној, Цвијићевој соби. Октобра 1944. године, 
напуштајући Београд, војска  национал-социјалистичке Немачке учинила је нечувено 
варварство запаливши нову универзитетску зграду. Том приликом, заједно са великим 
универзитетским институтима – зоолошким, физичким, математичким, географским и 
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другим – пламен је прогутао у сву имовину Географског друштва: магацин издања, 
библиотеку часописа, збирке фотографија и старих карата, записнике, преписку, 
новчана документа и намештај...У Географском институту, приликом пожара 6. 
априла 1941. године изгорела је, као и  Цвијићева библиотека и део  рукописа за III 
књигу Геоморфологије. Штета Географског друштва службено је тада процењена на 
3.200.000 предратних динара, а Цвијићеве задужбине на 900.000 предратних динара″. 

Интересантно је то да је на згаришту уништених објеката Географског завода и 
Географског друштва, приликом расчишћавања, од целокупне имовине која је 
стицана годинама, у пепелу и шуту, пронађено око 50 медаља Јована Цвијића. Иако 
потамнеле, исте су до 2007. године додељиване заслужним појединцима и 
институцијама, а на основу постојећег правилника. 

 
Обнова рада у порушеном Београду 

 
Средином октобра 1945. године управа Географског друштва је активно радила 

на организацији Петог конгреса словенских географа и етнографа, који је требало 
одржати у Совјетском Савезу.  Прва ванредна скупштина Географског друштва у 
ослобођеној земљи одржана је 10. марта 1946. године. Поред предавања Петра С. 
Јовановића о Јулијској Крајини, на скупштини су усвојена  нова правила сагласно 
тада важећем закону о удружењима. 

 Министарство унутрашњих послова НР Србије је 25. јануара 1947. одобрило 
рад Друштва и потврдило Правилник и Програм рада. На основу тога 16. фебруара 
исте године одржана је редовна скупштина Географског друштва, на којој су изабрани 
управни и надзорни одбор, уредништво издања и надзорни одбор. За председника је 
изабран Павле Вујевић, за потпредседника Петар С. Јовановић, за секретара Сима М. 
Милојевић, за благајника Антоније Лазић, за библиотекара Душица Матић, за чланове 
управе Војислав С. Радовановић, Илија Синдик и Ђорђе Паунковић. За чланове 
надзорсног одбора изабрани су Стеван Бошковић, Петар Шобајић и Новица 
Шћепановић. Уредник Друштвених издања постао је Боривоје Ж. Милојевић.  

Крајем 1947. године појавила се из штампе XXVII свеска Гласника. Био је то 
нови (трећи) почетак рада Српског географског друштва, сада у сасвим новим 
друштвеним, политичким, научним и просветним условима. 

На страницама Гласника из 1947. године Петар С. Јовановић, тада професор 
Универзитета у Београду и најдоследнији настављач дела Јована Цвијића из домена 
геоморфологије, у чланку Федеративна Народна Република Југославија, јасно указује 
на задатке Географског друштва у новим друштвеним условима. Констатује да је:  

″Географско друштво обновљено и отпочело свој рад у сасвим новим 
условима. У Федеративној Народној Републици Југославији научни рад спада међу 
основне потребе. Због тога су народне власти обновљеном Друштву ставиле довољно 
средстава за рад, а тиме су Географско друштво и наши географи добили пуну 
могућност за извршење својих задатака који су значајни и многобројни. Поменућемо 
само неке од њих. 

Пре свега Географско друштво треба да окупи све наше географе и да их 
подстиче на сталан рад, у првом реду на научни рад, јер је он основа целокупне остале 
активности. Уз то се једино научним радом могу правилно да упознају све снаге које 
утичу на развитак наше земље и да се открију нове снаге које се могу искористити. 
При томе траба да се напомене да је наш ранији географски рад био упућен више на 
проучавање природних снага и појава, док се економским и друштвеним поклањала 
знатно мања пажња. Међутим ове снаге и појаве имају такође велики значај. Због тога 
и оне морају бити предмет географског посматрања и проучавања. Наше Географско 
друштво треба да даје потстрек за рад у овом правцу. 
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Затим Географско друштво треба да прати све резултате географског научног 
рада и да о томе обавештава наше географе и ширу јавност, дајући о тим резултатима 
и свој правилан суд. 

Али последња два рата су показала да није довољно да се познаје само 
сопствена земља и да се прате само научни резултати, већ се морају будно пратити и 
активно проучавати и све важније појаве и догађаји у свету. Јер је данас, благодарећи 
модерној техници и новим друштвеним односима земљина површина постала доста 
уска. На њој су односи међу државама и народима тако узајамно повезани да скоро 
нема  ни једног важнијег догађаја у свету који не би утицао на све народе и државе. 
Уз то се ови догађаји у последње време развијају с невероватном динамиком. Због 
тога се поставља задатак Географском друштву да све те појаве, догађаје и промене у 
свету прати, да их правилно тумачи и да о њима обавештава нашу јавност. 

Географско друштво треба да поклони знатно већу пажњу и настави географије 
у школама. Оно је позвано да потстиче и потпомаже њено унапређење, јер географија 
има велику улогу у образовању и васпитању омладине. Она обавештава ученике о 
појавама и догађајима у земљи и при томе може веома корисно да послужи васпитању 
њиховог патриотизма. Разумљиво је да ће географија ово постићи ако се њена настава  
правилно постави. Географско друштво може у том погледу да буде од особите 
користи. 

Географско друштво има да разради ове основне задатке, да им постави 
конкретне проблеме и методе рада и да организује извршење овог рада. Сем тога оно 
ће имати да решава и многе друге задатке које му буде постављала жива динамика 
нашег друштвеног развоја″ (Јовановић П. 1947). 

 Наведени ставови указују на акције од  којих би многе и данас морали 
предузимати и на њима заснивати рад Српског географског друштва. Они нису 
изгубили ништа од своје актуелности, иако смо у међувремену имали бурне године 
рата,  бомбардовања, економске и политичке кризе, промене државних граница, 
распад Југославије, немиле догађаје на Косову и Метохији, успостављање суверене 
Србије и др.  

Зна се и то да је активност Српског географског друштва обновљена крајем 
1946. године, те се број чланова повећао на преко 600. Од 1951. године 
публицистичка делатност обогаћена је научно-популарним зборником Земља и људи, 
који је намењен наставницима, студентима и ученицима, међу којима је добро 
прихваћен. Непосредно по ослобођењу земље у Другом светском рату користи се 
назив Географско друштво, што је исписано на насловној страни Гласника из 1947. 
године. Четвртог априла 1948. године одржана је друга послератна годишња 
скупштина друштва, на којој је, поново, за председника изабран, професор  др Павле 
Вујевић.  

Убрзо иза тога објављена је  XXVIII свеска Гласника и тада поново употребљен 
назив Српско географско друштво. Поменути Гласник има 192 стране, и поред 
осталог, доноси и краћу белешку професора др Боривоја Ж. Милојевића о раду 
Српског географског друштва од 1. јануара до 30. јуна 1948. године. У наведеном 
периоду одржана су пет предавања, изведена екскурзија по околини Београда, 
објављена 25. свеска Посебних издања, активиране подружнице у Нишу, Новом Саду, 
Шапцу, Крагујевцу, Чачку и Суботици. Број редовних чланова Друштва износио је 
172, а ванредних 69.  

 
Деценије плодоносног рада 

  
У Споменици из 1961. године штампан је попис радова објављених у издањима 

Друштва од 1912. до 1960. године.  Импонује списак радова из геоморфологије, 
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климатских прилика, хидрографских особености, биогеографије, опште физичке 
географије, становништва, привредне географије, насеља, политичке и историјске 
географије, опште антропогеографије, регионалне географије, топонимије и 
номенклатуре, картографије, о конгресима и јубилејима, методологији и историји 
географије. Предочен је и списак  научно-популарних прилога објављених у часопису 
Земља и људи.  

За упознавање сарадње Српског географског друштва са страним 
институцијама и научницима од интереса је преглед поздравних писама и телеграма 
који су поводом јубилеја упућени у Београд из Аустрије, Белгије, Велике Британије, 
Бугарске, Грчке, Данске, Египта, Италије, Мађарске, Немачке Демократске 
Републике, Немачке Савезне Републике, Перуа, Пољске, СССР, САД, Француске, 
Чехословачке, Швајцарске и неколико институција из тадашње Југославије. 

 

 
 
Слика 7. Споменица о шездесетпетогодишњици Друштва, штампана 1979. године. 

 
Посебна издања Српског географског друштва, свеска 49. објављена 1979. 

године носи наслов Споменица посвећена шесдесетпетогодишњици постојања 
Српског географског друштва. Јубиларна годишња скупштина одржана је у Сали 
хероја тада Природно-математичког факултета Универзитета у Београду, на 
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Студентском тргу број 3.  Уводно предавање на тему Јубиларна годишња скупштина 
Српског географског друштва одржао је професор др Душан Дукић, тада његов 
председник. Поздрављајући бројне госте и чланове Друштва, упознао је скуп да је 
поводом јубилеја Друштво одликовано Орденом заслуга за народ са сребрним 
зрацима, за велики допринос развијању и унапређивању географске науке и наставе и 
подизању народне културе.  

Међу истакнутим гостима, овом приликом издвајамо потпредседника Српске 
академије наука и уметности, професора Универзитета у Београду др Радомира 
Лукића, који је, поред осталог, исказао и следеће: ″Друштво је имало знатан и 
постојан основ за целокупну овакву свестрану своју делатност у резултатима наше 
географске науке, коју је знатно унапредио и довео у први ред светске науке један од 
наших највећих великана у науци, оснивач овог друштва и бивши председник Српске 
академије наука и уметности, Јован Цвијић, којим има право да се подједнако поносе 
и Српско географско друштво и Српска академија наука и уметности и Универзитет у 
Београду и цео наш народ. Цвијић је заснивајући своју знамениту географску школу и 
крчећи нове путеве науци од значаја не само за нашу него и за светску науку, 
поставио чврсте темеље Друштву и одредио му главне задатке, који и данас стоје пред 
њим″ (Лукић Р. 1979). 

Јубилеј Српског географског друштва бираним речима поздравио је и генерал 
Драгослав Петровић – Горски, начелник Војногеографског института из Београда. 
Истакао је задовољство сарадње Српског географског друштва и Војногеографског 
института и подсетио присутне да је пре Другог светског рата тадашњи начелник 
Војногеографског института, геодетски генерал, Стеван Бошковић, био председник 
Друштва. ″После II  светског рата та је сарадња, у условима наше социјалистичке 
заједнице, добила још квалитетније димензије, а нарочито последњих година, када је 
у Војногеографском институту формиран Актив војних географа, који врло успешно 
делује како у оквиру Српског географског друштва, тако и унутар института. 
Војногеографски институт је почаствован што је носилац тако угледног признања као 
што је плакета Јована Цвијића″, закључио је генерал Драгослав Петровић – Горски. 

Значајну годишњицу Српског географског друштва у име Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, поздравио је професор етнологије Петар 
Влаховић, истакавши следеће мисли: ″Шест и по деценија постојања Српског 
географског друштва, упркос разним разарањима у балканским, првом и другом 
светском рату, збиља означава светлу стазу  на нашем научном пољу и боље од било 
чега другог сведочи да је Српско географско друштво с успехом остварило у минулом 
раздобљу основни задатак који се састојао да негује и унапређује научну географију у 
најширем смислу, дакле – како је у члану 2 Правила било означено, и струке које су 
јој блиске, и да се стара о ширењу њихових знања, а нарочито уколико се она тичу 
Српске земље и народа. Управо, то морамо нагласити, у веома судбоносним данима, 
када је зрак био испуњен задахом барута и крви, једна мала балканска земља мислила 
је далекосежно – на културни напредак не само свој већ и свих других народа. 
Увиђало се – како тада рече Јован Цвијић – и у земљи и изван ње да је Београд 
заслужио (а додали би смо и створио услове) да се у њему (већ у то време) оснује прво 
Географско друштво на Балканском полуострву. На овај начин један релативно мали, 
привредно слаб, али духовно јак народ смогао је снагу и политичку мисао тога доба 
прожео науком, што му је омогућило да духовно равноправно стане у ред с другим 
далеко бројнијим и мање разараним етничким заједницама″. 

За упознавање делатности Српског географског друштва од значаја су прилози 
његових некадашњих председника, исказаних на пригодним свечаностима и 
публиковани у Гласнику. 
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 Године 1970. професор др  Милорад Васовић (1925-2005) објавио је прилог 
Шест деценија нашег Друштва (Гласник СГД, свеска L, број 1, Београд). Јасно је 
истакао значај Јована Цвијића и Боривоја Ж. Милојевића за оснивање и развој 
Српског географског друштва, представио низ познатих научника који су реферисали 
на састанцима и публиковали радове у нашим издањима, подсетио на традиционално 
добре  односе Српског географског друштва са сличним друштвима, универзитетима 
и институтима у свету, значајне активности на организацији три конгреса словенских 
географа и етнографа и четири конгреса географа Југославије. Уз то, Српско 
географско друштво је било главни организатор различитих манифестација 1965. 
године, када је, поред осталог, великим научним скупом у Бањи Ковиљачи, обележена 
стогодишњица рођења Јована Цвијића и када је великану наше науке у Лозници 
откривен споменик.  

Три године иза тога, у Београду је отворен Меморијални музеј Јована Цвијића. 
Посебна пажња посвећена је издавачкој делатности и екскурзијама Српског 
географског друштва, које професор Милорад Васовић означава путујућим 
семинарима. На истима по земљи и иностранству (Средоземно и Црвено море, 
Скандинавске земље, Бугарска, Белгија, Холандија, Италија, Француска, Грчка, 
Турска, Совјетски Савез) су учествовале бројне генерације географа и на терену 
стицале нова знања.  

Из 1980. године потиче рад професора др Душана Дукића 
Седамдесетогодишњица Српског географског друштва (Гласник СГД, свеска LX, број 
1, Београд, 1980.). Седница је одржана 14. априла 1970. године, у  Свечаној сали 
Универзитета у Београду у којој је 1910. године основано Српско географско друштво 
које је, уз Географски завод, постало научни центар за проучавање Балканског 
полуострва и током времена у свету афирмисало Београдску географску школу. 
Истакнуто је ″За велика достигнућа у научном раду Друштво 1935. године увело 
Цвијићеву медаљу у спомен на свог великог оснивача. Ово признање од 1935. до 
1940. године добило је 26 географа и институција″.  

Поводом наведене годишњице о Српском географском друштву и његовим 
истакнутим члановима говорили су: др Милисав Лутовац (1901-1988) – О сећањима 
на Јована Цвијића; др Милорад Васовић – Цвијић и Српско географско друштво; др 
Душан Дукић – Павле Вујевић и Српско географско друштво; др Бранислав Букуров 
(1909-1986) – Боривоје Милојевић и његов рад у Српском географском друштву; др 
Чедомир Милић – Петар Јовановић и Српско географско друштво; др Владимир 
Ђурић – Војислав Радовановић и Српско географско друштво; др Драгутин Петровић 
– Сима Милојевић и његов допринос проучавању краса у радовима објављеним у 
издањима СГД и др Душан Гавриловић – Сећања на Симу Милојевића. 

О Јовану Цвијићу и Српском географском друштву, професор Милорад 
Васовић, одржао је предавање 14. априла 1980. године на свечаној седници посвећеној 
седамдесетогодишњици Српског географског друштва. У уводном делу је истакао да 
је ″Обележавање 70-те годишњице нашег Друштва прилика да се подсетимо на 
његовог великог оснивача, Јована Цвијића. Али он није био само оснивач већ и 
иницијатор, готово истовремених акција у низу других научних и културних установа 
у Београду, Сарајеву, Новом Саду, Скопљу и неким другим средиштима културног 
живота. Многе од тих иницијатива он је повезивао са задацима Српског географског 
друштва; неке је готово поистовећивао са тим задацима. Преко Српског географског 
друштва, Географског завода и Српске академије наука – трију институција које није 
оштрије делио по задацима, он је готово истовремено окупљао или подстицао на 
стваралаштво и неке негеографе: књижевнике (Кочића, Скерлића и друге), учитеље, 
чак свештенике и остале интелектуалне људе који живе у народу″.   
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Слика 8. Професор др Милорад Васовић, вишегодишњи председник Српског географског друштва. 
 
 Професор др Душан Гавриловић је написао рад 75. година постојања и рада 

Српског географског друштва (Гласник СГД, свеска LXV, број 1, Београд, 1985.).Том 
приликом је истакао следеће: ″Знајући колико је било учешће Цвијића у јавном 
животу, а посебно на Версајској конференцији 1919. године, тешко је поверовати да је 
оснивање друштва случајно пало управо после анексије Босне и Херцеговине а пред 
Балкански рат. Многи су у Друштву видели симбол националног ослобођења и 
окупљања. Једино тако се може објаснити чињеница да су се мађу његовим 
члановима нашли средњошколски наставници, официри, лекари, адвокати, 
службеници државне управе, професори универзитета, банкарски чиновници и 
студенти″.  

Професор др Јован Илић (1928-2009) је 1990. године радом Уз 80. годишњицу 
постојања и рада Српског географског друштва (Гласник СГД, свеска LXX, број 2, 
Београд). Указао на тада актуелне догађаје, јер ″Годишњицу Друштва прослављамо у 
времену великих економских и духовних тешкоћа и превирања, која се догађају у 
нашој земљи и у земљама бившег реалног социјализма. У нашој земљи снаге 
друштвеног регреса, односно разни сепаратисти и шовинисти, настоје да ослабе и 
разбију Југославију и да Србију и српски народ држе у геополитичкој сендвич 
позицији, која је постојала и 1910. године, када је Друштво основано. Србија се тада 
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налазила у окружењу Аустро-Угарске и Турске, које су биле непријатељски 
настројене према њој. И сада разни недобронамернници, настоје да Србију држе у 
неповољном окружењу и изолацији. Наша годишњица се поклапа и са 300. 
годишњицом велике сеобе Срба под патријархом Арсенијем III Црнојевићем. Радило 
се о великој бежанији нашега народа под притиском. Бежало се према северу. И ево, 
та погубна и трагична бежанија Срба под притиском од југа ка северу, и даље траје. 
Велике сеобе сећамо се и зато што је проучавање миграција становништва стални 
задатак географске науке. Ова годишњица Друштва поклапа се и са 125. годишњицом 
рођења великог Цвијића″. 

 Др Милош Зеремски, научни саветник Географског института ″Јован Цвијић″ 
из Београда, године 1996. публиковао је рад Српско географско друштво на 85. 
годишњицу свога живота (Гласник СГД, свеска LXXVI, број 1, Београд) и указао на 
низ појава и проблема са којима се срећу Српско географско друштво и наша 
географија у целини. Констатује следеће: ″Ако смо се определили за креативну 
делатност у географској науци онда се морамо придржавати опште прихваћених 
принципа који воде ка њеном прогресу, а не назадовању. Мишљења смо, дакле, да 
резултати индивидуалног научног рада треба да буду доступни јавној провери и 
оцени пре него што оду у штампу. Ако је такав облик рада практикован и био 
целисходан у прошлости зашто га избегавати данас?. Он је користан како за развој 
научних радника тако и за аудиторијум који га слуша. Сем тога, мукотрпан труд 
уложен у научно-истраживачке резултате, који се саопштавају на Научном одсеку, 
очекује и узајамно поштовање, у првом реду међу посленицима који се баве овом 
делатношћу″. 

 
Богата и разноврсна издавачка делатност 

 
Од оснивања до данас Српско географско друштво је било и остало доследно 

идејама које су му поставили Јован Цвијић и његови сарадници. Времена и догађаји 
су се смењивали. У раду Друштва је било успона и стагнација. Растао је број чланова, 
али се већ неколико година смањује број најактивнијих. Са више од 1.000 чланова, 
који су на постојећој евиденцији, само око 400 редовно измирује своје обавезе према 
Друштву, још мање је оних који учествују у редовним активностима које се односе на 
одржавање предавања, семинара, екскурзија, такмичења, учешћа у дистрибуцији 
часописа и сл.  

Смањио се број предавања из домена науке и наставе, али вишеструко повећала 
издавачка делатност, посебно када су у питању научне монографије. Уз то, екскурзије 
по Србији и иностранству су добро организоване и за исте постоји значајно 
интересовање чланова Српског географског друштва, географа, али и оних из других 
струка, који путовањем стичу нова сазнања о географским особеностима крајева и 
насеља која се на екскурзијама посећују. За све то постоје прихватљива и 
неприхватљива оправдања, која проистичу из немилих догађаја којима је била 
изложена наша земља, која је већ дуго под јаким притиском економске кризе, 
политичких несугластица, нерешеног проблема Косова и Метохије, недостатка 
средстава за унапређење науке и наставе на свим нивоима, разноврсних, често 
штетних утицаја са стране и сл. 

Без обзира на то, често под тешким условима, и уз одговарајућу материјалну 
помоћ надлежних државних министарстава Србије, умножавале су се публикације 
Српског географског друштва, али се смањују тиражи. Као да је све мање оних који 
читају, који се географски оружају новим знањима, који желе виши ниво образовања 
и сагледавања света око себе. Непродати тиражи књига огледало су нарави нашег 
чланства. Када смо часопис Земља и људи штампали и дистрибуирали школама и 
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појединцима у 13.000 примерака, или када смо нека издања из серије Мала 
библиотека три пута доштампавали, чини се да смо обогатили многе школске и 
приватне библиотеке, да смо многе наставнике, ученике и љубитеље географије 
подучили и подстакли, инспирисали и охрабрили. 

 Данас, часописе Земља и људи и Глобус штампамо у 200 примерака, али и њих 
тражи само мали број оних који из ових стичу нова знања. Током времена неке 
публикације Српског географског друштва су се угасиле, али су се појавиле нове, што 
се тумачи развојем географије и умножавањем начина презентовања научне, стручне, 
популарне и педагошке грађе, као и опредељењем географа да истражују нове појаве 
и процесе, уз освајање савремене технике и техлологије које оснивачи Српског 
географског друштва пре 100 година нису могли претпоставити. 

У прегледу публикација истичемо да Српско географско друштво већ има  90 
свезака Гласника, које су до 2007. године штампане у два броја годишње, а од 2008. 
године у четири броја годишње. Више од 180 бројева Гласника, штампаних на готово 
20.000 страна, својеврсна су и непоновљива библиотека. Само за попис аутора и 
њихових прилога објављених на страницама Гласника од Јована Цвијића до наших 
дана, била би нам потребна читава књига. 

Оглашавали су се овде домаћи и страни научници и професори. Неговане су 
све географске научне дисциплине. Иде се у корак са светом. По значају, актуелности, 
акутности, научном нивоу и практичном значају објављених чланака, Гласник се 
може упоређивати са свим водећим географским часописима у свету. Сада, када 
илустрације и картографске прилоге штампамо у колору, Гласник је графички и 
технички на завидним нивоу.  

 Према класификацији Министарства за науку и технолошки развој Републике 
Србије, Гласник Српског географског друштва има највиши ранг међу географским 
публикацијама у Србији. То је привукло научне раднике да у њему објављују своје 
прилоге и освајају одговарајуће поене неопходне за напредовање у служби.  

Бројем објављених књига истиче се и часопис Земља и људи. Током 2010. 
године, објављена је јубиларна 60 свеска. Ова својеврсна географска читанка, старија 
од истоимене у Москви, један је од знакова препознавања Српског географског 
друштва, јер  подстиче и подучава. Серију књига осмислио је  професор др Боривоје 
Ж. Милојевић 1951. године. Прву свеску је уредио Петар Шобајић, а затим 47. година, 
без прекида, часопис Земља и људи уређивао средњошколски професор и активиста 
Српског географског друштва Стеван Вујадиновић (1906-1996).  

 Преглед садржаја часописа Земља и људи од броја 1 до број 20 објавио је 
Стеван М. Станковић у свесци 21, а преглед садржаја од свеске 21 до 45 у 45 свесци 
Земља и људи. Преглед садржаја овог зборника од броја 1 до броја 50 урадио је 
Жарко Миленковић и објавио у свесци 51. Тада је констатовано да је најмање страна 
(46) имала свеска 43, објављена 1993. године, а највише (317) свеска 26, објављена 
1976. године. Укупан број објављених прилога у приказаних 50 свезака достигао је 
876. Од 2000. године до данас објављено је још 10 књига земља и људи. Шесдесет 
књига  значи више од 8.000 штампаних страна из пера неколико стотина аутора, међу 
којима је странаца из више земаља, универзитетских и средњошколских професора, 
научних радника и практичара, асистената и студената. Укупан, до сада одштампан,  
тираж научно-популарног часописа Земља и људи премашио је 50.000 примерака. 

Књига  намењених популарисању географских знања о појединим географским 
предеоним целинама, објектима, појавама и процесима у серији Мала библиотека има 
12. Настала у време када је председник Српског географског друштва био професор 
Боривоје Ж. Милојевић, ова серија књига, штампаних у џепном формату, и данас се 
тражи, листа и користи различитим поводима. 
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Слика 9. Професор др Боривоје Ж. Милојевић, оснивач часописа Земља и људи. 
 
 Објављене књиге су: Станислав Павловски – Поглед на географију Пољске 

(свеска 1, страна 91, година 1930); Драгутин Дероко – Аерофотографија и 
стереофотограметрија (2, 80, 1933); Јиржи Крал – Географски преглед Чехословачке 
(3, 79, 1933); Анастас Иширков – Бугарска, географски преглед (4, 52, 1933); Л. 
Марчић – Дубровник и околина (5, 68, 1937); Риста Николић – Ширење Арнаута у 
српске земље (6, 38, 1938); Раул Бланшар – Француска (7, 55, 1939); Боривоје Ж. 
Милојевић – Наши предели (8, 176, 1949 );  Стеван Станковић – Језера света (9, 
226,1976., четири издања); Стеван Станковић – Језера Југославије (10, 240, 1977., три 
издања); Душан Дукић, Миленко Тешић и Стеван Станковић – Заштита природе (11, 
179, 1982, три издања); Стеван М. Станковић – Путопис (12, 244, 1995).   
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Слика 10. Јубиларни 60. број часописа Земља и људи, публикован 2010. године. 
 

Серија Посебна издања има 71 књигу. На њиховим страницама објављују се 
магистарски радови,  докторске дисертације и опширније научно-истраживачке 
монографије из различитих географских дисциплина. Овом приликом указујемо на 
ауторе и њихова дела објављена у серији Посебна издања:  

Јиржи В. Данеш – Јован Цвијић (књига 1, страна 60, година 1927); Никола 
Радојчић – Географско знање у Србији почетком 19 века (2, 100, 1927); Боривоје Ж. 
Милојевић – Типови динарских острва (3, 86, 1928); Петар С. Јовановић – Глацијација 
Јакупице (4, 90, 1928);  Јован Цвијић, Ј. М. Јовановић, Боривоје Ж. Милојевић и Сима 
М. Милојевић – Владимир Карић и његов географски и национални рад (5, 45, 1929); 
Душан Недељковић – О психичком типу Јужносрбијанаца (6, 54, 1929); Миленко 
Филиповић –  Привреда, саобраћај и насеља у Височкој Нахији (7, 70, 1929); Милисав 
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Лутовац – Привреда, саобраћај и насеља у Рожају и Бихору (8, 70, 1930); Коста 
Петковић – Стратиграфија и тектоника планине Белаве и Црног Врха (9, 70, 1930); 
Група аутора – Прилози за познавање рељефа у нашој земљи (10, 52, 1931);  Група 
аутора – прилози за познавање градова у нашој земљи (11, 63, 1931); Група аутора – 
прилози за познавање сточарства на нашим високим планинама (12, 45, 1932); Шпиро 
Солдо – Типови кућа и зграда у пређашњој Босни и Херцеговини (13, 78, 1932); 
Милисав Лутовац –  Сточарство на североисточним Проклетијама (14, 86, 1933); 
Боривоје Дробњаковић – Саобраћај на Дрини (15, 74, 1934); Боривоје Ж. Милојевић – 
Чрна Прст, Бјеласица и Перистер (16, 39, 1934); Ђорђе Паунковић – Долина Млаве, 
геоморфолошка испитивања (17, 62, 1935); Јосип Роглић – Биоково, геоморфолошка 
испитивања (18, 100, 1935); А. Билимовић – Центар територије и центар 
становништва у Југославији (19, 23, 1936); Радован Бошњак – Лика, привреда, 
саобраћај и насеља (20, 90, 1938); Јосип Роглић – Имотско поље, физичко-географске 
особине (21, 130, 1938); Петар Шобајић – Никшић (Оногошт) (22, 138, 1938); 
Бранислав Букуров – Привреда и саобраћај у Потисју (23, 52, 1939); Ђорђе Паунковић 
– Антропогеографија долине Спрече (24, 53, 1941); Бранислав Букуров – Долина Тисе 
у Југославији (25, 54, 1948); Боривоје Ж. Милојевић – Долине Западне Мораве, 
Мораче и Треске, географска проматрања (26, 80, 1948);  Стеван Вујадиновић – 
Насеља у сливу Пека, антропогеографска испитивања (27, 64, 1949); Василије Матић 
– Кочанска котлина, физичко-географска испитивања (28, 60, 1950); Миленко С. 
Филиповић – Рама, проматрања о привреди, саобраћају и насељима (29,82, 1951); 
Антоније Лазић – Режим Дрине (30, 78, 1952); Душан Дукић – О пловидбеним 
приликама и саобраћају на рекама и каналима црноморског слива у ФНР Југославији 
(31, 66, 1953); Група аутора – Географски лик Србије у доба Првог устанка (32, 102, 
1954); Милош Зеремски – Рељеф планине Таре (33, 54, 1956); Јован Цвијић – 
Подземна хидрографија и морфолошка еволуција карста (34, 40, 1957); Антоније 
Лазић – Режим Неретве (35, 55, 1958); Раденко Лазаревић – Азањска фосилна долина 
(36, 64, 1959); Јован Б. Петровић – Гатачко поље, регионално-географска испитивања 
(37, 118, 1959);  Драгољуб Милановић – Краљево и његово уже гравитационо 
подручје (38, 266, 1973); Група аутора – Животна средина и човек (39, 164, 1973); 
Јован Петровић – Крш Источне Србије (40, 96, 1974); Стеван М. Станковић – 
Туристичка валоризација вештачких језера СР Србије (41, 109, 1975); Чедомир Милић 
– Речни сливови као елементи рељефа Источне Србије (42, 96, 1976); Живорад 
Мартиновић – Нишка котлина, генеза и еволуција (43, 121, 1976); Душан Дукић – 
Воде СР Србије (44, 137, 1978); Миодраг Ковачевић – Економске функције Шапца и 
њихов утицај на кретање и структуру становништва (45, 164,1978); Радомир Илић – 
Јабланица, Ветерница и Пуста река, хидролошке особине и водопривредни значај (46, 
76, 1978); Душан Манзаловић – Орогени ореоли као основа земљиног рељефа (47, 78, 
1978); Јелена Марковић Марјановић – Плеистоцене климатске промене у Нишкој 
котлини (48, 68, 1978);  Група аутора – Споменица посвећена шесдесетогодишњици 
постојања Српског географског друштва (49, 81, 1979); Марко Кнежевић – Плавско-
гусињски регион, услови за развој туризма (50, 185, 1979); Момчило Лутовац – 
Миграције радне снаге из Црне Горе на привремени рад у иностранству (51, 280, 
1980); Љиљана Гавриловић – Поплаве у Србији у XX веку (52, 155, 1981); Милутин 
Љешевић – Ушачки пећински систем (53, 132, 1982); Драгуљуб Лабус – Бели Дрим, 
хидро-географска студија (54, 160, 1983); Драган Ћукић – Туристичка валоризација 
етнографских и других културних потенцијала Шар планине (55, 192, 1983); Ђорђије 
Остојић – Туристичке функције Националног парка Дурмитор (56, 180, 1983); Петко 
Бошковић – Национални парк Биоградска гора, географско-туристичка студија (57, 
176, 1983); Јованка Вујовић – Туристичка валоризација споменика општине Титово 
Ужице (58, 94, 1984); Милован Јеврић – Становништво општине Мојковац (59, 88, 
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1984); Стеван М. Станковић – Промет путника на границама Југославије (60, 68, 
1984);  Срђан Белиј – Глацијални и периглацијални рељеф јужног Велебита (61, 68, 
1985); Косовка Ристић – Димитровград и његова брдско-планинска околина, 
географска проучавања (62, 96, 1985); Миливоје Маћејка – Клима бања уже Србије 
(63, 145, 1985); Мирослав Оцокољић – Висинско зонирање вода у сливу Западне 
Мораве и неки аспекти њихове заштите (64, 92, 1987); Милорад Васовић – Копаоник 
(65, 238, 1988);  Драгутин Петровић – Историја српске спелеологије (66, 120, 1988); 
Стеван М. Станковић – Туристички потенцијали река СР Србије (67, 125, 1989);  
Србољуб Стаменковић – Дневне миграције становништва (радне снаге и школске 
омладине) према централним насељима у врањском крају (68, 162, 1989); Група 
аутора – Екологија и географија у решавању проблема животне средине (69, 181, 
1990); Стеван М. Станковић –  Бањски туризам Западног Поморавља (70,76, 1991. са 
М. Протић и Ј. Миљковић); Стеван М. Станковић – Врњачка Бања, туристичко-
географска монографија  (71, 78, 1994). 

 

 
 

Слика 11. Једна књига из серија мала библиотека Српског географског друштва. 
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Године 1929. Српско географско друштво је почело да објављује серију под 
називом Атлас. Реч је о тексту, скицама и фотографијама одговарајућих предеоних 
целина, као допуни и илустрованости тадашњих истраживања. Објављени Атласи су 
следећи: Јован Цвијић – Динарски карст, 1929; Боривоје Ж. Милојевић . Динарско 
приморје, 1930; Петар С. Јовановић – Рељеф Јужне Србије, 1930; Војислав С. 
Радовановић – Сеоска насеља у Јужној Србији, 1930; Љубомир Ивановић – Предели 
из Шумадије и Јужне Србије, 1931; Илија Синдик – Старе карте југословеснских 
земаља, Птоломејева табла и типови средњевековних карата, 1931;  Радомир 
Симоновић – Дурмитор, 1932; Илија Синдик – Старе карте југословенскох земаља, 
карте из доба ренесанса, 1931; Сима М. Милојевић – Типови наших крајева према 
специјалној карти 1:75000, приморски крајеви, крш и високе планине, 1932; Сима М. 
Милојевић – Типови наших крајева према специјалној карти 1:75000, долине, лесни 
платои и пешчаре, 1932; Ј. Липовац и Боривоје Ж. Милојевић – Бока Которска, 1934; 
Војислав С. Радовановић – Велика језера Јужне Србије (Охридско, Преспанско и 
Дојранско), 1934. 

 
Поред наведених Атласа, тридесетих година прошлог века Српако географско 

друштво је публиковало и три тада веома значајне карте и то: А. Стебут – Педолошка 
карта Краљевине Југославије, 1931; Јован Хаџи – Зоогеографска карта Краљевине 
Југославије, 1931. и Петар С. Јовановић – Прегледна геоморфолошка карта 
Краљевине Југославије. Исти аутор 1932. године објавио је Упутства за проучавање 
абразионих и флувијалних елемената рељефа. 

Серија књига Mémoires, штампаних на страним језицима и намењена страним 
географима са жељом да им се боље, јасније и на научној основи представе 
географске појаве, процеси и проблеми Србије, Југославије и Балканског полуострва, 
појавила се из штампе 1933. године. Аутори и њихова дела су следећа:  H. Reiner - Die 
Niederschlagsverteilung in Südosteuropa (book 1, page 71, year 1933); Borivoje Ž. 
Milojević – Littoral et îles dinariques dans le royaume de Yougoslavie (2, 234, 1933); 
Alfred Löhnberg – Zur Hydrographic des Cerkniško Polje (3, 120, 1934); Vladimir Čorović 
– Die territorialentwicjlung des Bosnischen staates im mittelalter (4, 56, 1935); Antonije 
Lazić – Le régime de la Trebišnjica (5, 24, 1936); Borivoje Ž. Milojević . Les plateaux de 
loess et les régions de sable de Yougoslavie (6, 70, 1950); Borivoje Ž. Milojević . Four 
landscapes of the United States (7, 52, 1953); Borivoje Ž. Milojević – On the division of the 
earth's surface into geographical regions (8, 48, 1954); Mihajlo Kostić – Région de la 
Morava du sud (12, 58, 1968); Coauthors - Problems of karst hydrology in Yugoslavia (13, 
96, 1976). 

 
Научни скупови и зборници радова 

 
Од значаја за упознавање издавачке делатности Српског географског друштва 

су зборници радова са одговарајућих конгреса и научних скупова и свечаности 
организованих различитим поводима. Самостално или у заједници са другим 
институцијама, Српско географско друштво је, током времена, организовало већи број 
научних скупова и готово са свих публиковало одговарајуће зборнике радова. 

Поводом тридесетогодишњице научног рада Јована Цвијића, 1924. године у 
Београду је штампан зборник радова који има 646 страна. Књигу великог формата 
уредио је Павле Вујевић, тада члан управе Српског географског друштва. 
Организатори скупа и издавачи зборника, поред Српског географског друштва били 
су Универзитет у Београду и Географски институт, претеча данашњег Географског 
факултета. Зборник је штампала Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца. Зборник садржи 21 рад страних и 14 радова домаћих аутора. Научним 
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прилозима, поред осталих, представили су се   Вилијам Дејвис Морис, Албрехт Пенк, 
Емануел де Мартон, Фридрих Кацер, Јиржи Данеш, Раул Бланшар, Олинто Маринели, 
Ђото Данијели, Карл Естерајх, Жил Сион, Лудомир Савицки, Станислав Ленцевић, 
Владимир Ласкарев, Драгутин Горјановић Крамбергер, Петар Јовановић, Боривоје 
Дробњаковић, Јован Ердељановић и други. 

Српско географско друштво се активно бавило организацијом конгреса 
словенских географа и етнографа, посебно  трећег који је одржан 1930. године. Од 
значаја је организација Четвртог конгреса географа Југославије 1955. године, Десетог 
конгреса географа Југославије 1976. године, Четрнаестог конгреса географа 
Југославије  2001. године, Првог конгреса српских географа, који је уз учешће 400 
људи из земље и иностранства одржан 2006. године у Сокобањи и јавности 
представљен са три књиге Зборника радова на укупно 1.320 страна.   

Стогодишњица рођења Јована Цвијића обележена је великим научним скупом у 
Ковиљачи од 14. до 16. октобра 1965. године. У предговору зборника радова, који је 
настао из тада изложених реферата, академик Радомир Лукић, је констатовано да су 
″Организацију поглавито носили Српска академија наука и уметности и Српско 
географско друштво, чија је управа предано радила″. Зборник радова под насловом 
Научно дело Јована Цвијића, године 1982. објавила је Српска академија наука и 
уметности у серији Научни скупови, књига XI, Председништво, књига 2. Зборник има 
463 стране и садржи четири прилога са свечане седнице и 35 раферата изложених на 
радном делу скупа. 

Српско географско друштво се међу првим институцијама определило за 
проблеме животне средине. Из тог домена 2. и 3. фебруара 1973. године у Београду је 
одржан научни скуп под називом Животна средина и човек. Више од 750 географа, 
саслушало је 15 реферата. Скуп је допринело вишестраном сагледавању третиране 
проблематике.  Интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступ проучавању 
животне средине и људских активности у њој, сачуван је у изложеним рефератима 
који су одштампани на 164 стране као 39 свеска Посебних издања Српског 
географског друштва, 1975. године. У Предговору књиге је истакнуто да 
″Придржавајући се својих традиција, Српско географско друштво је организовало и 
извело симпозијум Животна средина и човек, дајући тиме свој допринос у разматрању 
једног од најтежих глобалних проблема савременог човачанства – постојати и даље 
или нестати са лица Земље у догледној будућности″. 

О  проблемима наставе географије, расправљано је на скупу који је 1983. 
године одржан у Аранђеловцу. Организатори скупа били су Севез географских 
друштава Југоскавије и Српско географско друштво, које је са скупа објавило зборник 
радова под насловом Унапређење наставе географије у Југославији. Књига 
одштампана на 160 страна садржи 32 научна и стручна рада из пера географа и 
методичара из различитих крајева тадашње Југославије. Реферати, односно, 
публиковани радови односе се на друштвенау вредност географије, заједничка 
образовно-васпитна језгра, наставу и науку, значај истраживачких кампова, 
повезивање школе и друштвеног окружења, значај географије за развој еколошке 
културе, локалну средину, слободне ученичке активности, рад клубова ОУН, 
коришћење наставних средстава, опремање специјализованих учионица, респондере у 
настави географије, филм и телевизију, дијапозитиве, таблограме, глобусе, планове и 
топографске карте у настави географије, дидактичке принципе у настави, факторе 
унапређења универзитетске наставе и наставу туристичке географије.   

Године 1985. Српско географско друштво, у сарадњи са Географским 
друштвом Црне Горе, Националним парком Дурмитор и Скупштином општине 
Жабљак, је на Жабљаку организовало научни скуп под називом Јован Цвијић и 
Дурмитор. Пре отварања скупа у згради Националног парка Дурмитор постављена је 
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барељефна спомен плоча у знак сећања на Цвијићева истраживања глацијације 
Дурмитора, као постојбине његових предака. Нешто касније, у селу Врела, у којем је 
некада живео Цвијо Спасојевић, Јованов прадеда, постављена је још једна спомен 
плоча. Скуп на Жабљаку Српско географско друштво је  трајно је сачувало 
објављивањем зборника радова који има 116 страна на којима су представљена 10 
реферата посвећена Јовану Цвијићу и Дурмитору. 

Добро посећен, по сазнањима значајан мултидисциплинарни научни скуп под 
називом Екологија и географија у решавању проблема животне средине, Српско 
географско друштво је организовало 1990. године у Смедереву. Реферати, којих је 33, 
са скупа објављени су у 69 књизи Посебних издања Српског географског друштва за 
1990. годину, на  181 страни. У Предговору књиге, професор др Томислав Ракићевић 
(1930-1997), тадашњи председник Српског географског друштва, је поред осталог, 
истакао и следеће: ″Решавање еколошких проблема представља веома  сложен научни 
задатак  који захтева ангажовање читавог система привредних, друштвених, 
техничко-технолошких и медицинских наука, међу којима географији, биологији и 
екологији свакако припада водећа улога. Односно, да би животну средину не само 
очували, већ и оплеменили и обогатили, у интересу садашњих и будућих покољења, 
наопходна су  интердисциплинарна истраживања. Зато је, надамо се, скуп у 
Смедереву, на коме су поред географа, еколога и биолога, учествовали и хемичари, 
технолози, физико-хемичари, шумари, економисти, просторни планери, лекари, 
туризмолози и други, дао одређен допринос решавању еколошких проблема 
данашњег света. Али, заштита животне средине није само брига науке и научних 
радника већ траба да буде и обавеза сваког појединца, сваког житеља наше планете. 
Наиме, решавање еколошких проблема не може се замислити без еколошке културе – 
еколошке свести, најширих слојева становништва. Управо, један од циљева 
презентације публикације је стварање и ширење те културе″. 

У најранија Цвијићева научна истраживања убрајају се она која је обавио у 
источној Србији. У вези с тим, Српско географско друштво у сарадњи са 
Туристичким савезом општине Бор и Друштвом младих истраживача из Бора, 1994. 
године, организовало је у Бору научни скуп под насловом Јован Цвијић и источна 
Србија. Са скупа је исте године публикован одговарајући зборник који има 104 стране 
на којима је публиковано седам реферата у којима је третирана географска и геолошка 
проблематика источне Србије.  

У предговору је истакнуто да је источна Србија била својеврсна научна 
инспирација Јована Цвијића и због тога се том простору географи увек радо враћају. 
То потврђују не само дубоке научне истине, већ и топле речи, речи усићења, њени 
потенцијали (хидроенергетика, руде, угаљ, шуме), сложена геолошка грађа и 
специфични односи кречњачких и вододрживих стена, плодно земљиште, етничке 
специфичности и лепота, која на примеру црноречког басена ″...чини утисак једнога 
од најлепших предела на Балканском Полуострву. Има једна црта, велике снажне 
лепоте, која нарочито пада у очи кад се са Столица и преко Страже силази у 
црноречку котлину. Томе много доприноси планина Ртањ (1560 м) која се мирно диже 
са широке подлоге, гола, горостасна и завршава се скоро правилном купом Шиљка. 
Дижући се преломом, напрасно изнад околине, изолован, он влада околином и 
изгледа као њен вођа и знамење″, записао је оснивач нашег Друштва. 

Године 1994. у Београду је, у организацији Српског географског друштва, 
одржан научни скуп под насловом Јован Цвијић и Проклетије. Са овог симпозијума је 
публикован зборник (15 радова) који има 82 стране и разноврстан садржај који 
потенцира Цвијићева истраживања Проклетија и овај планински простор сагледава из 
савременог аспекта.  
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Слика12. Насловна страна зборника радова са научног скупа Јован Цвијић и Источна Србија 
 
Посебно значајним чине се научни скуп и одговарајуће свечаности које су 

1995. године организовали Скупштина општине Лозница, Основна школа ″Јован 
Цвијић″ из Лознице и Српско географско друштво у оквиру манифестације Цвијићеви 
дани. На научном скупу који је одржан у библиотеци ″Вук Караџић″ у Лозници, 
изложени су следећи реферати: Петар Влаховић – Допринос Јована Цвијића 
проучавању етноса и етничких заједница; Момчило Спремић –  Историја Јадра; 
Милорад Васовић – Дрина и Подриње, егзистенцијална кичма српских земаља; 
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Стеван М. Станковић – Јован Цвијић од Лознице до бесмртности; и Живадин Јовичић 
– Потенцијали и правци развоја Лознице. Наведени радови су објављени у Гласнику 
Српског географског друштва. 

Године 1996. манифестација Цвијићеви дани одржана је у Зрењанину. Том 
приликом Српско географско друштво и Основна школа ″Др Јован Цвијић″ из града 
на Бегеју, поред осталог организовали су научни скуп под називом Јован Цвијић и 
Војводина. У Свечаној сали Скупштине општине Зрењанин изложени су следећи 
реферати: Милорад Васовић – Јован Цвијић и Војводина; Бранислав Ђурђев – 
Пројекат Регионално-географска студија Баната; Саша Кицошев –  Становништво 
Баната; Томислав Ракићевић – Допринос Војвођана зачецима српске географије; 
Живадин Јовичић – Личност професора географије и друштвена вредност наше науке 
и Стеван М. Станковић – Владимир Карић, Цвијићев професор географије. 

Поводом отварања изложбе која је била посвећена Јовану Цвијићу, човеку који 
је до детаља познавао географске облике, појаве и процесе у Шумадији, Српско 
географско друштво, Музеј града Београда и Скупштина општине Младеновац, у 
овом граду је 1997. године одржан скуп под називом Јован Цвијић и Шумадија. У 
пленумској сали Скупштине општине Младеновац, уз бројно присуство грађана, 
посебно ученика гимназије, изложени су следећи раферати: Стеван М. Станковић – 
Јован Цвијић, великан герографске науке; Живадин Јовичић – Јован Цвијић и 
Шумадија; Милорад Васовић – Јован Цвијић, неуморни истраживач и Петар Влаховић 
– Јован Цвијић и етничке заједнице. 

Године 1997. у оквиру манифестације Цвијићеви дани, чији је организатор била 
београдска ОШ ″Јован Цвијић″, а домаћин Војно географски институт из Београда, на 
научном скупу који је том приликом одржан, представљена су следећа предавања: 
Милорад Васовић – Београд у делима Јована Цвијића; Живадин Јовичић – Визија 
развоја Београда; Стеван М. Станковић – Србија у делима Владимира Карића; Драган 
Костић – Цвијићева типологија личности; Биљана Бодрошки – Структура и корелати 
интересовања за наставу географије. 

 

 
 
Слика 13. Чланови Српског географског друштва на скели Рам – Банат на Дунаву 
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Године 1998., 23. и 24. октобра, у време манифестације Цвијићеви дани, Српско 
географско друштво и његова подружница из Смедерева, организовали су научни 
скуп посвећен Подунавском и Браничевском округу. Том приликом поднети су 
следећи реферати:  Милорад Васовић – Јован Цвијић о значају Моравско-вардарске 
удолине; Живадин Јовичић – Смедрево на прагу XXI века; Гордана Војковић – 
Демографска проблематика Смедерева; Слободан Миладиновић – Хидрографски 
проблеми смедеревског подунавља.; Радовин Недељковић – Пет деценија 
Подружнице Српског географског друштва у Смедереву. 

Традиционална манифестација Цвијићеви дани године 2000. одржана је у 
Бањалуци. Домаћин скупа је била ОШ ″Јован Цвијић″ из Бањалуке. Након свечане 
академије, којој је присуствовало преко 300 географа, одржан је скуп на којем су 
изложени следећи реферати: Здравко Маријанац – Јован Цвијић и Босна; Милош 
Бјеловитић – Развој географске науке у БиХ и Републици Српској; Живадин Јовичић – 
Географија данас; Ђуро Марић – Стање и рад Географског друштва Републике 
Српске; Даница Крунић – Практични задаци Подружнице Српског географског 
друштва у Бањалуци. 

Године 2001. Цвијићеви дани су одржани у Белој Цркви у Банату. Домаћин 
сусрета је била  Гимназија ″Јован Цвијић″. Стручни скуп је одржан у градском Дому 
културе, уз присуство великог броја географа Баната.  Предавања на скупу су била 
следећа: Живадин Јовичић – Основне дилеме у географији 21. века; Јован Ромелић – 
Савремене тенденције у настави географије; Стеван М. Станковић . Правци и 
садржаји ученичких екскурзија; Милорад Васовић – Преображај Банатске пешчаре; 
Саша Кицошев – Становништво Баната и Владимир Стојановић – Географске 
карактеристике јужног Баната. 

После дванаест година паузе, Српско географско друштво је у септембру 2001. 
године организовало XIV Kонгрес географа Југославије. Суорганизатори су били 
Географски факултет Универзитета у Београду, Институт за географију ПМФ из 
Новог Сада и Географски институт ″Јован Цвијић″ из Београда. Конгресу су 
присуствовала 220 географа. Реферате и кореферате изложила су 103 учесника. Скуп 
је одржан у Војногеографском институту у Београду и радио је у пленуму (осам 
реферата) и  секцијама: Сагледавање природног окружења, Планирање и уређење 
простора, Одрживи развој и природна средина, Географија и савремени  процеси 
глобализације и регионализације у свету, Савремени геодемографски проблеми и 
процеси, Функције туризма у трансформацији географског простора,, Нове 
трехнологије, тенденције и правци у географији, Географско образовање за XXI  век. 
Теренски део Конгреса, у виду дводневне ескурзије, изведен је у Подунављу и 
источној Србији. Са Конгреса је одштампан одговарајући зборник радова. 

Основна школа ″Јован Цвијић″ из Брезичана недалеко од Пријепоља у 
Републици Српској, била је домаћин манифестације Цвијићеви дани 2002. године. 
Сусрети географа из школа које носе име Јована Цвијића, првог дана су се одвијали у 
поменутој школи и у Народном позоришту у Пријепољу. Другог дана организован је 
научни скуп са следећим темама: Милорад Васовић – Истраживачка путовања Јована 
Цвијића у Херцеговини и Црној Гори; Даница Крунић – Уџбеничка литература и 
Јован Цвијић; Здравко Маријанац – Јован Цвијић и Босна; Раде Давидовић – 
Географски положај Републике Српске и СР Југославије; Драго Тодић – Рурални 
туризам, један од сегмената одрживог развоја села новоградске општине и В. Делић – 
Актуелне еколошке активности у селима Сане и Уне. 

Центар за културу ″Вук Караџић″ из Лознице, Основна школа ″Јован Цвијић″ 
из Лознице и Српско географско друштво су 11. и 12. октобра 2003. године у Лозници 
и Тршићу, организовали симпозијум на тему Јован Цвијић и Подриње. Годину дана 
касније у Лозници је објављен зборник реферисаних радова. Књига има 160 страна 
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текста који је илустрован са 14 скица, 7 фотографија и документован статистичким 
подацима датим у 15 табела. Аутори и реферати су следећи: Стеван М. Станковић – 
Научни скупови посвећени Јовану Цвијићу; Милорад Васовић – Јован Цвијић о 
значају и перспективама Подриња; Борислав Стојков – Ка методологији просторног 
планирања Подриња; Велимир Јовановић – Бурни мезозоик у Подрињу; Бранка 
Тошић – Насеља у доба Јована Цвијића и данас са освртом на Доње Подриње; Јелка 
Адамовић – Градови у Подрињу; Стеван М. Станковић – Лимнолошки објекти у 
сливу Дрине; Чедомир Црногорац – Неки аспекти валоризације вода Подриња и Сања 
Ћирковић – Природне туристичке вредности слива Дрине. 

Цвијићеви дани 2004. године одржани су у Београду. Програм за наставнике и 
ученике организовала је Основна школа ″Јован Цвијић″  и он је изведен у великој 
сали Војногеографсог института у Београду. Стручни део  скупа одржан је у Сали за 
седнице Хемијског факултета у Београду. Изложене теме су: Марина Тодоровић – 
Десет година манифестације Цвијићеви дани; Милорад Васовић – Цвијићеве везе са 
државницима и владарима; Мирчета Вемић – Цвијић и картографија; Стеван М. 
Станковић – Географски кампови великанима на дар; Милан Кукрика – Квалитет 
наставе у информационом добу и Марко В. Милошевић – Моравско-вардарска 
удолина од Цвијића до данас. 

Године 2005. Српско географско друштво, у сарадњи са Центром за културу 
″Вук Караџић″ из Лознице, организовало је научни скуп под називом Бањски туризам 
Србије. Исти је одржан средином октобра у Лозници и Ковиљачи и представљао је 
део свечаности које је организовала Основна школа ″Јован Цвијић″ из Лознице у 
оквиру дана школе. Исте године објављен је зборник радова који има 118 страна и 
следећи садржај: Стеван М. Станковић – Туристичко-географски аспект бања Србије; 
Велимир Јовановић и Дарко Тасковић – Термалне и термоминералне воде Подриња; 
Данијела Милутиновић – Туристичко-географске функције Бање Ковиљаче; Никола 
Сремчевић – Организација и рад Специјалне болнице за рехабилитацију ″Бања 
Ковиљача″ и перспективе развоја Бање Ковиљаче; Гордана Михајлов – Бања 
Ковиљача и Специјална болница за рехабилитацију ″Бања Ковиљача″ некада и сада; 
Нада Јефтић – Дечје одељење Специјалне болнице за рехабилитацију ″Бања 
Ковиљача″ и Стеван М. Станковић и Сања Павловић – Прилог библиографији о 
бањама Србије. 

Крајем октобра 2006. године манифестација Цвијићеви дани одржана је у селу 
Сирча недалеко од Краљева. У сликовитом насељу разбијеног типа, чије се куће 
налазе поред Западне Мораве и на падинама Котленика, основна школа постоји од 
1893. године. Већ више деценија носи име Јована Цвијића. Поред пријема званица и 
колега из других цвијићевих школа који је био у духу српске традиције, поздравних 
речи директорке школе Милене Бугариновић и председника Општине Краљево 
Милоша Бабића, представника Министарства просвете Србије и Српске православне 
цркве,  професор географије поменуте школе Мирослав Здравковић, успелом видео 
презентацијом упознао је присутне са школом, селом и  широм околином Краљева. 
Други дан манифестације одвијао се у школи у виду научног скупа са следећим 
предавањима: Стеван М. Станковић – Живот и дело Јована Цвијића; Марина 
Тодоровић – Бела куга у Србији и Велимир Јовановић – Тектоника плоча. Након 
скупа гостима се представила певачка група из села Опарић, извођењем изворних 
неродних песама Поморавља и Шумадије. Учесници Цвијићевих дана посетили су 
Матарушку Бању, манастир Жичу и Врњачку Бању 

Центар за културу ″Вук Караџић″ из Лознице и Српско географско друштво су 
у октобру 2006. године организовали научни скуп под називом Боривоје Ж. 
Милојевић и Подриње. Исти је одржан у Лозници, с тим да су учесници извесно 
време боравили у Основној школи ″Боривоје Ж. Милојевић″ у Крупњу, посетили гроб 
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професора Милојевића, дугогодишњег председника Српског географског друштва и 
уредника десетине његових издања и упознали комплекс сакралних објеката и 
изложбених просторија у Добром потоку. Са научног скупа публикован је зборник 
радова који има 100 страна. Садржај зборника је следећи: Стеван М. Станковић – 
Живот и дело професора Боривоја Ж. Милојевића; Стеван М. Станковић – Подриње у 
делима Боривоја Ж. Милојевића; Даница Маркоска и Милорад Васовић – Научна и 
стручна литература о западној Србији; Стеван М. Станковић и Сања Павловић – 
Прилог библиографији о бањама Србије; Велимир Јовановић и Драгана Марић – 
Минералне сировине Азбуковице; Данијела Милутиновић – Прилог познавању Бање 
Бадање и Радаљске Бање; Величко Петрушевски – Основна школа ″Јован Цвијић″  у 
Лозници и Слободан Крстић – Прота Игњат Васић, прилог хроници културног и 
друштвеног развоја Лознице и Јадра. 

Српско географско друштво је од 19. до 22. септембра 2006. године 
организовало Први конгрес српских географа. Суорганизатори овог великог скупа 
били су Географски институт ″Јован Цвијић″ из Београда, Географски факултет 
Универзитета у Београду, Департман за географију, туризам и хотелијерство 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Одсек за географију 
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Одсек за географију 
Природно-математичког факултета у Приштини са измештеним седиштем у 
Косовској Митровици, Географско друштво Рерпублике Српске и Одсек за географију 
Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци. 

Конгрес је одржан у Сокобањи, уз присуство 380 учесника из земље и 
иностранства. Током тродневног рада, одржана су предавања у једној пленарној 
седници и у девет секција (Природно-географски системи, геодиверзитет, 
биодиверзитет, географија природних извора и услова; Историјска географија, 
антропогеографија, геодемографија и етногеографија; Економска, индустријска, 
рурална, туристичка и саобраћајна географија; Територијални системи, урбана 
географија, просторно и урбанистичко планирање; Политичка географија, 
геополитика и војна географија; Регионална географија и регионални развој;  Општа и 
тематска картографија, картографија и картографско моделовање географских 
система и структура; Географски информациони системи и модерна информатичка 
технологија; Дидактичко-методичка питања наставе географије и уџбеничка 
литература).  Више од 200 аутора и коаутора изложило је 166 радова, који су током 
2007. године публиковани у конгресном зборнику који има три књиге и укупно 1.320 
страна. 

Поводом одржавања Првог конгреса српских географа, председник 
Међународне географске уније, професор др Алберто Валега, поред осталог, истакао 
је и следеће:  

″Први конгрес српских географа је важан догађај на међународној сцени, јер 
сведочи о значајним напорима да се консолидују улога и организација српске 
географије, и да се ојача њено присуство у међународним круговима. Овај догађај се 
дешава у историјској фази и међународном контексту у коме географија има све већи 
значај. За Конгрес српских географа постоји снажан регионални интерес. У ствари, 
Србија припада геополитичком простору који је под утицајем изградње Европске 
уније – најзначајнијег светског геополитичког процеса 20. и 21. века. Као резултат, 
појавили су се неочекивани хоризонти, који дају Србији нову улогу у европском 
простору. Ово има широке географске импликације на економске, политичке и 
културне односе у оквиру европског простора, те између европског простора и других 
делова света. Зато ће нове генерације српских географа профитирати од могуће 
специфичне улоге у новој, савременој ери...На крају, дозволите ми да изразим моје 
најбоље жеље за организациони и научни успех Првог конгреса српских географа, и 
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наду да ће овај одлично осмишљени догађај служити као основ новог стадијума у 
историји српске географије, за време којег ће се побољшати њен међународни 
идентитет и успешно проширити повезаност на међународној географској сцени″.  

 

 
 

Слика 14. Прва књига Првог конгреса српских географа 
 
Први конгрес српских географа био је још једна прилика за повратак коренима 

наше науке и наше наставе. Чини се да смо коначно своји на своме. Томе би се, 
сигурни смо, радовао и Јован Цвијић, оснивач Српског географског друштва, човек 
који је готово целокупно своје научно стваралаштво, сву своју друштвену и 
државничку делатност усмеравао на добробит човека, на добробит Србије. Због тога с 
нескривеним жаром и поносом, одважношћу и храброшћу, морамо памтити његове 
речи: 

″На сваком месту и у свакој прилици треба сваки Србин да брани своју земљу 
од неистина, и да најенергичније заступа интересе и тежње своје земље и свога 
народа. Ми имамо права, велика права, и зато смемо своја питања изнети пред свет и 
борити се за њих. Кад се будемо национално у обележеном смислу формирали, 
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имаћемо поуздања и вероваћемо у своју велику будућност, ту чврсту веру морају 
прихватити и странци, и појединци и државе, ако је она код нас права, честита. Није 
истина да мо морамо пред већим неоправдано попуштати само зато што смо мала 
држава. Само народ те мале државе треба да је од оних великих националних осећања 
и да их његова интелигенција на све стране у свету истинито представља и брани. 
Морам поновити: Ми смо истина врло мала држава али знатан народ, од Беча до 
Цариграда нема већег народа од нашега. Има начина да се то и у светској политици 
узме више ценити. Србија би, и због свог положаја, могла и данас бити најважнији 
фактор на Балкану. У свим изложеним погледима о националном раду, погледима 
који се оснивају само на праву и на народној слози не сме ни бити трага од онога што 
се зове шовинизам. Право национално осећање не сме да буде осећање мржње према 
другим народима, затим не сме да буде прецењивање своје вредности и својих права, 
а потцењивање особина и права других народа″. 

У том и таквом духу, Цвијићевском духу,  Српско географско друштво 
фунцкионише један век, ради десет деценија, израста сто година. Због тога су за 
уважавање његове бројне акције, посебно организација Првог конгреса српских 
географа. Део тога обележила је Задужбина Илије М. Коларца, која је заједно са 
Српским географским друштвом, у свом Центру за предавачку делатност у априлу 
2010. године, поводом нашег јубилеја, организовала серију предавања на тему Јован 
Цвијић – великан наше науке. Три предавања под насловима Живот и дело Јована 
Цвијића; Јован Цвијић и Српско географско друштво и Јован Цвијић и његови 
ученици, одржао је професор др Стеван М. Станковић. 

Према закључцима Конгреса одржаног у Сокобањи, Други конгрес српских 
географа биће одржан крајем октобра 2010. године. Постигнут је договор да уз 
Српско географско друштво, организатор Другог конгреса српских географа буде 
Департман за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду. Радни део скупа одржаће се у Новом Саду, а конгресна 
екскурзија по Војводини. Нема никакве сумње да ће чланови Српског географског 
друштва још једном  показати све своје способности, сву своју трудољубивост и 
новим генерацијама оставити још један комплет зборника са новим сазнањима, новим 
прохтевима и идејама. 

Цвијићеви дани 2007. године одржани су у Костолцу у организацији ОШ 
″Јован Цвијић″, из града рудника лигнита и моћних термоелектрана. После свечане 
академије коју су приредили ученици поменуте школе и дружења наставника, 
упознавања са школом, која је по броју ученика међу првима у Србији, одржан је 
научни скуп са следећим рефератима: Стеван М. Станковић – Живот и дело Јована 
Цвијић; Велимир Јовановић – Геотектонска реонизација Србије; Ана Милановић – 
Заштита Дунава; Марко В. Милошевић – Угашена села Србије; Драган Марковић . 
Абиотички фактори животне средине - ваздух, вода, земљиште; Милена Панић – 
Проблем комуналног отпада у Србији и први кораци у његовом решавању.  

Основна школа ″Др Јован Цвијић″ из Зрењанина била је  домаћин и 
препознатив организатор Цвијићевих дана 2008. године. Дводневна манифестација у 
граду на Бегеју, поред програма у школи (пријем, коктел, изложба, квиз за ученике), 
позоришту ″Тоша Јовановић″ (Поздравни говор директорке школе Вере Дамњанов, 
Свечана академија Цвијићевци у Панонији, Стеван М. Станковић – Јован Цвијић 
великан наше науке), резервата Царска бара и етно куће у селу Бело Блато, 
обухватила је стручни скуп у градском биоскопу ″Синема″. На скупу су изложени 
следећи реферати: Велимир Јовановић – Тектонски покрети и земљотреси; Марина 
Тодоровић – Рурални туризам у Банату; Анђелија Ивков – Резултати нових 
истраживања методике  наставе географије; Јована Бранков – Туристичке вредности 
специјалних резервата Баната; Душанка Милош – Презентација града Зрењанина; 
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Бојана Жујовић – Туристичко-географски приказ Комова; Драгана Милијашевић – 
Пловидба рекама Србије; Љиљана Живковић – Савремена туристичка презентација 
НП Дурмитор. 

Године 2009. Цвијићеви дани су одржани у Смедереву. Организатор 
манифестације била је ОШ ″Јован Цвијић″, чији је колектив уложио невероватно 
много труда на припреми скупа и зато више пута похваљиван од стране свих 
учесника, а било их је из различитих делова Србије и Републике Српске. Пријем у 
школи, разгледање старог и новог дела школе, ученичка презентација знања из готово 
свих школских предмета по одговарајућим кабинетима, свечана приредба у Дому 
културе, обилазак излетишта Југово и бескрајно дружење ученика и наставника, 
остају у трајном сећању. Стручни део сусрета презентован је следећим предавањима: 
Стеван Станковић – Лимнологија, наука о језерима; Велимир Јовановић – Тектонски 
покрети и земљотреси и Борис Здравковић – Ученичке екскурзије.  

 
Значајни часописи и монографска издања 

 
Године 1996. покренута је серија публикација Географске актуелности, али су 

до сада у њој објављене само две књиге и то: Душан М. Никић – Бољевци, насеље 
старо 6000 година (страна 404, година 1995) и Србољуб Стаменковић и Мирољуб 
Милинчић – Свилајнац - генеза, насеобинска еволуција и геопросторне промене ( 
страна 183, година 1996).  

 Часопис за методолошка и дидактичка питања географије Глобус, публикује се 
већ четири деценије. Књига је богатог и разноврсног садржаја, често на више стотина 
страна. Током 2010. године биће објављена 35 књига Глобуса, већ добро познате 
серије Српског географског друштва, која се публикује почев од 1969. године и која 
је, због недостатка материјалних средстава, имала прекид у штампању од 1985. го 
1992. године.  

Од првог броја до данас, Глобус  објављује прилоге из наставне праксе, нових 
научних сазнања, географских екскурзија, географске енциклопедије, вести и 
занимљивости, статистике и хронике. Преглед садржаја Глобуса од књиге од 1 до 
књиге 29, штампан у броју 30 за 2005. годину, најбоље је огледало широке 
обухватности појава, процеса, проблема, објеката и простора којим се бави ова 
публикација. Када би  за јубилеј Српског географског друштва, имали довољно 
материјалних средстава и објавили попис свих до сада објављених радова на 
страницама Глобуса, још једном би потврдити да је реч о својеврсној библиотеци 
намењеној наставницима и настави, теорији и пракси. 

Глобус је најбољи показатељ степена развоја наставе географије у нашим 
школама свих врста, јер се на његовим странама анализирају, показују и потврђују 
праве вредности. Посвећен педагошким, дидактичким и методолошким проблемима 
географије као наставног предмета и научне дисциплине, Глобус је радо читан 
часопис. Учинићемо још напора на осавремењавању Глобуса, на неговању 
конструктивног и стваралачког односа према настави, презентацији иновација и 
прилагођавању наставе географије ученицима основних и средњих школа. Значај 
Глобуса на посебан начин оценило је Министарство науке и технолошког развоја 
Републике Србије, које додељује материјална средства за његово публиковање. 
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Слика 15. Часопис Глобус намењен наставницима географије. 
 
Географских монографија, као  повремених комерцијалних издања, од недавно 

штампаних у колору, има све више, међу којима оних од 50 страна до оних са више од 
650 страна. Већина има само једно издање, али је било и таквих које су у Српском 
географском друштву имале седам издања.  

Овом приликом помињемо ауторе и њихове књиге: Група аутора – Унапређење 
наставе географије у Југославији (страна 160, година 1983); Раденко Лазаревић – 
Ледено доба у нашој земљи и свету (178, 1994); Живадин Јовичић – Шумадија, 
централна област Србије (104, 1994); Живадин Јовичић – Балканско полуострво, 
географски погледи и перспективе (128, 1994); Живадин Јовичић – Савезна Република 
Југославија (99, 1994); Раденко Лазаревић – Ваљевски крас (240, 1996); Група аутора 
– Монографија општине Лозница (341, 1997); Стеван М. Станковић – Географија 
Понишавља (238, 1997.); Стеван М. Станковић –  Планинска језера Црне Горе (228, 
1998.); Живадин Јовичић, Стеван М. Станковић и Иван Поповић – Регионализација 
Србије, просторне структуре туризма (136, 1998); Живадин Јовичић – Основи 
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медицинске географије, теоријско-методолошки концепт (132, 1998);  Драгољуб 
Милановић – Општина Рача (198, 1998); Стеван М. Станковић – Језера Балканског 
полуострва (треће издање, 160, 1999.); Стеван М. Станковић – Језера Србије (167, 
2000.); Стеван М. Станковић и Величко Петрушевски – Стазом Јована Цвијића (150, 
2000); Ненад Габрић – Настава географије у Војводини у XVIII, XIX и почетком XX 
века (80, 2000);  Драгољуб Милановић – Општина Топола (288, 2000); Мирољуб 
Милинчић – Србија, геополитика животне средине (169, 2001); Стеван М. Станковић 
– Туризам Србије (654, 2002); Марина Тодоровић – Основи типологије и 
регионализације пољопривреде Србије (164, 2002); Стеван М. Станковић – Туризам, 
заштита и валоризација (605, 2003); Миливоје Маћејка –  Клима и њен здравствени 
значај у бањама Србије (375, 2003); Драгољуб Милановић Општина Аранђеловац 
(340, 2003);  Горан Бојовић – Туризам Метохије (120, 2003); Ђурђа Комленовић – 
Корак до савременог образовања (87, 2004); Милинко Фемић – Пријепоље и околина 
(78, 2004); Ранко Драговић – Полимље - природа, туризам, одрживи развој (176, 
2004); Далибор Лончар – Из планинског дневника (64, 2004); Сања Ћирковић – 
Туристичка валоризација археолошких локалитета у Србији (156, 2005); Слободан 
Мирковић – Стање и оцена могућности реализације оптималних праваца развоја 
туризма планине Таре (166, 2005); Добрила Лукић – Ђердапска клисура (148, 2005.);  
Стеван М. Станковић – Јован Цвијић, даровита и осећајна душа (216, 2006); Драган 
Петровић – Историја индустрије Београда, књига 1 и 2 (650, 2006); Драгољуб 
Милановић – Општина Баточина (270, 2006); Нада Видић – Специјалне вредности 
Фрушке горе и њихово функционално активирање (195, 2007.); Гордана Војковић – 
Становништво као елемент регионализације Србије (198, 2007); Драган Петровић – 
Демографска обележја савремене Русије (148, 2007); Јован Динић – Човек и рељеф 
(98, 2007); Живадин Јовичић и Жарко Миленковић – Београдска општина Сопот (48, 
2007); Стеван М. Станковић – Врњачка Бања, туристичко-географска монографија 
(112, 2008); Данијела Вукоичић – Бањски туризам у функцији развоја општине 
Куршумлија (181, 2008.); Милутин Мркша – Туристичка валоризација специјалних 
резервата природе Војводине (162, 2008); Живадин Јовичић и Жарко Миленковић – 
Две највеће државе света (59, 2009); Живадин Јовичић и Жарко Миленковић – 
Американологија (39, 2009); Јелена Срећковић Јеросимић – Принудне миграције са 
Косова и Метохије у Централну Србију (124, 2009); Снежана Штетић, Дарио 
Шимичевић и  Милош Ничић – Менаџмент туристичке дестинације (236, 2009); 
Живадин Јовичић и Жарко Миленковић – Хрватска, западни сусед Србије (32, 2010), 
Живадин Јовичић и Жарко Миленковић – Кина, најмногољуднија земља света (32, 
2010), Живадин Јовичић – Нероман о фабулама (36, 2010),  Живадин Јовичић и Жарко 
Миленковић – Европа и Европска унија (44, 2010), Стевам М. Станковић – Јован 
Цвијић ( 240, 2011). 

Целокупан рад на припреми публикација за штампу у Српском географском 
друштву обавља се волонтерски, а за објављене радове не исплаћује никакав хонорар.  
Обимом и квалитетом можемо бити веома задовољни и упоређивати се са неким 
професионалним издавачким кућама. 

 
Цвијићеви дани, такмичења ученика и семинари 

 
Део активности Српског географског друштва одвија се кроз састанке на којима 

се презентирају научна, методолошка, методичко-педагошка и научно-популарна 
предавања. Пажњу привлаче добро посећене екскурзије по земљи и иностранству и 
код одговарајућих државних и просветних институција акредитовани семинари за 
усавршавање наставника географије. 
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Од 4. новембра до 9. децембра 1998. године, Српско географско друштво и 
Коларчев народни универзитет организовали су серију предавања под насловом 
Великани српске географије. Том приликом у увек добро попуњеној Малој сали, 
реализована су следећа предавања: Милорад Васовић – Јован Цвијић (1865-1927); 
Братислав Атанацковић – Павле Вујевић (1871-1966); Милорад Васовић и Радован 
Ршумовић  – Боривоје Ж. Милојевић (1885.1967); Живадин Јовичић и Милош 
Зеремски – Петар Јовановић (1893-1957); Владимир Ђурић – Војислав Радовановић 
(1894-1957) и Павле Томић и Драгољуб Бугарски – Бранислав Букуров (1909-1986).   

 

 
 

Слика 16. Професор др Јован Илић, покретач часописа Глобус. 
 
Посебна, вишегодишња активност, тиче се припреме и организације 

манифестације Цвијићеви дани, која се  средином октобра, повдом рођендана Јована 
Цвијића, сваке године одржава у једној од 13 школа у Републици Србији и Републици 
Српској које носе има Јована Цвијића. Идеја о манифестацији Цвијићеви дани 
прихваћена је на Годишњој скупштини Српског географског друштва 25. јануара 
1989. године. Од тада до данас посебна обележја, уз бројне предаваче, давали су јој 
пријатењски сусрети и одговарајући стручни и научни скупови. 

Сусрети наставника и ученика, такмичења, дружење, екскурзије и стручна 
предавања показују вишеструку оправданост и зато манифестацију многи са 
нестрпљењем очекују. Поред основне теме о животу и делу Јована Цвијића на 
манифестацији посвећеној великану наше науке презентује се неколико предавања из 
науке и наставе, организују посете привредним предузећима, обилазе знаменита 
места, посећују спомен обележја и увек потенцирају географска  знања из локалне 
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средине. На до сада одржаним Цвијићевим данима презентовано је више од 110 
предавања и организоавно више од 25 пригодних изложби. 

 

 
 

Слика 17. Група учесника манифестације Цвијићеви дани крај споменика оснивачу  
Српског географског друштва у Лозници 2005. Године. 

 
После неколико сусрета посвећених Јовану Цвијићу, који су традиционално 

одржавани у Лозници, манифестација Цвијићеви дани организована је и у следећим 
местима у којима постоје школе Јована Цвијића: Лозница 1995, Зрењанин 1996, 
Београд 1997, Смедерево 1998, Београд 1999, Бања Лука 2000, Бела Црква 2001, 
Брезичани код Приједора 2002, Лозница 2003, Београд 2004, Лозница 2005, Сирча код 
Краљева 2006, Костолац 2007, Зрењанин 2008, Смедерево 2009, Лозница 2010. 

 Већ више година Српско географско друштво, заједно са Министарством 
просвете републике Србије је координатор и организатор такмичења из географије 
ученика VII и VIII разреда осмогодишњих школа. За ту прилику припрема 
одговарајуће тестове од школског, преко општинског и регионалног, до републичког 
нивоа, одређује одговарајуће комисије, сумира резултате и награђује победнике. 
Такмичења у организацији Српског географског друштва организована су у следећим 
градовима: Пирот, Ужице, Пожега, Суботица, Јагодина, Зајечар, Смедерево. На 
републичком такмичењу из географије у Смедереву учествовало је 230 ученика из 
свих делова наше земље, што је до тада незабележени рекорд. 

Почев од 2008. године Српско географско друштво је добило акредитацију 
Завода за унапређивање образовања и васпитања и Центра за професионални развој 
запослених  из Београда за одржавање семинара под насловима: Ка савременој 
настави географије (каталошки број 254, трајање два дана, 16 часова предавања) и 
Савремени проблеми у физичкој географији (каталошки број 259, трајање један дан, 8 
часова предавања). Први семинар је до почетка 2010. године завршило 250 професора 
и наставника географије и за то добило одговарајуће сертификате. Семинари су 
одржани у Београду (три пута), Земуну и Панчеву. Другом семинару, који је одржан у 
Београду,  присуствовала су 193 полазника из различитих делова Србије. 
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Председници Српског географског друштва 
 

Оснивач Српског географског друштва, Јован Цвијић, био је његов први 
председник и то од 1910. до почетка 1927. године, када је преминуо. У знак жалости и 
поштовања до краја 1927. године није биран нови председник. После смрти Јована 
Цвијића, за    председнике су бирани: 
 

Стеван Бошковић              (1928-1930) 
Павле Вујевић                    (1931-1933)  
Боривоје Ж. Милојевић    (1934-1936) 
Боривоје Ж. Милојевић    (1936-1940) 
Друштво није радило  од 1941. до 1946. године 
Павле Вујевић                    (1947-1955) 
Павле Вујевић                    (1956-1959) 
Боривоје Ж. Милојевић    (1959-1962) 
Милорад Васовић              (1962-1970) 
Владимир Ђурић               (1970-1972) 
Милорад Васовић              (1972-1975) 
Душан Дукић                     (1975-1976) 
Милорад Васовић              (1976-1978)  
Душан Дукић                     (1978-1982) 
Владимир Маричић           (1982-1984)  
Душан Гавриловић            (1984-1986) 
Милован Радовановић      (1986-1988)  
Томислав Ракићевић         (1988-1990)  
Јован Илић                         (1990-1996)  
Стеван М. Станковић        (1996-2000) 
Павле Томић                      (2000-2004)  
Марина Тодоровић            (2004-2008) 
Стеван М. Станковић        (2008-2012).  

 
Одликовања и почасти 

 
Године 1935. приликом обележавања  25-те годишњице постојања и рада 

Српског географског друштва, установљена је Медаља Јована Цвијића. Медаљу је, по 
замисли и скици  тадашњег потпредседника Српског географског друштва Драгутина 
Дерока, израдио сликар медаљар Е. Муановић, а исковало  Акционарско друштво 
Београдска ковница. На лицу медаље је препознативи лик Јована Цвијића у плитком 
барељефу са исписом Медаља Јована Цвијића по ободу. На наличју је  стилизовани 
глобус уоквирен исписом Société de geographie Belgrade, изнад којег је орао 
раширених крила, a по средини испис  Српско географско друштво, основано 1910 
год. 

Од 1935. године, до наших дана, Медаља Јована Цвијића додељује се на основу 
важећег Статута и одговарајућег правилника о додељивању признања Српског 
географског друштва. Медаља се додељује српским  научницима који су својим 
радовима дали нарочити допринос развоју националне географије и који су током 
дужег времена развијали интензивну делатност у Друштву. Иностраним научницима 
који су својим делима постигли опште признате резултате од значаја за географију у 
целини и који сарађују са Српским географским друштвом. географским и сродним 
научним институцијама у Србији и иностранству, које су резултатима свог рада дале 
значајан допринос развоју географске науке, српским наставницима географије који 
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су наставним, педагошким, васпитним, стручним, научним, организационим и 
друштвеним радом допринели унапређењу наставе географије. 

 

 
 

Слика 18. Професор др Душан Дукић, председник Друштва од 1978 – 1982. године. 
 

Током времена Медаљу Јована Цвијића добили су следећи домаћи и страни  
научници и наставници:  
              Лисиен Галос, професор Сорбоне, 1935, Париз: 

Емануел де Мартон, професор Сорбоне, 1935, Париз; 
Раул Бланшар, професор универзитета, 1935, Гренобл; 
Едуард Мартел, председник Географског друштва, 1935, Париз;  
Ајсаја Боумен, ректор универзитета, 1935, Балтимор;  
Даглас Џонсон, професор Универзитета Колумбија, 1935, Њујорк;  
Карл Естрајх, професор универзитета, 1935, Утрехт; 
Албрехт Пенк,  професор универзитета, 1935, Берлин;  
Алфред Филипсон, професор универзитета, 1935, Бон;  
Курт Хасерт, професор универзитета, 1935, Дрезден;  
Евгењуш Ромер, професор универзитета, 1935, Љвов;  
Вацлав Швамбера, професор универзитета, 1935, Праг;  
Јуриј Михајловић Шокалски, почасни  председник Географског друштва, 
1935, Лењинград;  
Жак Ансел, професор Сорбоне, 1935, Париз;  
Жорж Шабо, професор универзитета, 1935, Париз;   
Виктор Дворски, професор универзитета, 1935, Праг;  
Ото Леман, професор универзитета, 1935, Цирих;  
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Артур Гаваци, професор универзитета, 1935, Загреб;  
Андре Аликс, професор универзитета, 1935, Лион;  
Павле Вујевић, професор универзитета, 1960, Београд;  
Боривоје Ж. Милојевић, професор универзитета, 1960, Београд; 
Атанасије Урошевић, професор универзитета, 1960, Београд;  
Сима Милојевић, професор универзитета, 1965, Београд;  
Милисав Лутовац, професор универзитета, 1966, Београд;  
Бранислав Букуров, професор универзитета, 1966, Нови Сад;  
Светозар Илешич, професор универзитета, 1966, Љубљана;  
Стеван Вујадиновић, средњошколски професор, 1971, Београд;  
Миодраг Рајичић, средњошколски професор, 1972, Београд;  
Душан Дукић, професор универзитета, 1979, Београд;  
Милорад Васовић, професор универзитета, 1979, Београд;  
Михајло Костић, научни саветник, 1980, Београд;  
Владимир Ђурић, професор универзитета, 1987, Београд;  
Стеван М. Станковић, професор универзитета, 1987, Београд;  
Душан Гавриловић, професор универзитета, 1987, Београд;  
Томислав Ракићевић, професор универзитета, 1987, Београд,  
Јован Илић, професор универзитета, 1987, Београд; 
Јиржи Костровицки, професор универзитета, 1988, Варшава;  
Митко Панов, професор универзитета, 1988, Скопље; 
Радовин Недељковић средњошколски професор, 1988, Смедерево;  
Милош Зеремски, научни саветник, 1990, Београд;  
Павле Радусиновић, професор универзитета, 1990,  Титоград;  
Раденко Лазаревић, професор универзитета, 1990, Београд;  
Милован Радовановић, професор универзитета, 1992, Београд;  
Небојша Царић, професор универзитета, 1992, Нови Сад,  
Милош Бјеловитић, професор универзитета, 1994, Бањалука;  
Јован Ћирић, професор универзитета, 1995, Ниш;  
Александар Вељковић, научни саветник, 1996, Београд,  
Здравко Маријанац, професор универзитета, 1996, Бања Лука;  
Павле Томић, професор универзитета, 2001, Нови Сад; 
Живадин Јовичић, професор универзитета, 2001, Београд;  
Радомир Марковић, професор основне школе, 2001, Лозовик;  
Драгољуб Милановић, професор универзитета, 2004, Ниш;  
Јован Динић, професор универзитета, 2004, Београд; 
Јован Ромелић, професор универзитета, 2004, Нови Сад;  
Србољуб Стаменковић, професор универзитета, 2006, Београд;  
Мирко Грчић, професор универзитета, 2006, Београд;  
Исо Планић, освајач Монт Евереста, 2006, Суботица;  
Љиљана Гавриловић, професор универзитета, 2007, Београд; 
Милутин Љешевић, професор универзитета, 2008, Београд; 
Милена Спасовски, професор универзитета, Београд, 2010; 
Рајко Гњато, професор универзитета, Бањалука, 2010. 
Жарко Миленковић, директор школе за образовање одраслих, Београд, 2010. 
  
Медаљу Јована Цвијића  од 1935. године до 2010. године добиле су следеће  
институције:  
Земаљски музеј, Сарајево, 1935; 
 Скопско научно друштво, Скопље, 1935; 
 Војни географски институт, Београд, 1935;  
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 Геолошки институт Краљевине Југославије, Београд, 1935; 
 Хидротехничко одељење Министарства грађевина, Београд, 1935; 
 Општа државна статистика, Београд, 1935; 
 Одсек за статистику Министарства пољопривреде, Београд, 1935;                             
Војногеографски институт, Београд, 1960;  
 Географско друштво Француске, Париз, 1971; 
 Географско друштво Словеније, Љубљана, 1972; 
 Војногеографски институт, Београд, 1976;   
 Географско друштво Совјетског Савеза, Москва, 1976; 
 Одсек за географске науке ПМФ  Универзитета у Београду, Београд, 1976.  
 Географски институт ″Јован Цвијић″, САНУ, 1987, Београд. 
 

 
 

Слика 19. Стеван Вујадиновић, средњешколски професор географије, 
 који је 47. година уређивао часопис Земља и људи. 

 
Током стогодишњег постојања и рада, за почасне чланове Српског географског 

друштва изабране су  следеће личности:  
Принц Роналд Бонапарта, председник Географског друштва,  1911, Париз; 
Едвард Сис, председник Академије наука, 1913, Беч; 
Албрехт Пенк, универзитетски професор емеритус, 1913, Берлин; 
Александар Иванович Војејков, професор универзитета, 1913, Петроград; 

               Константин Јиречек, професор универзитета, 1913, Беч; 
Алфред Филипсон, професор универзитета, 1913, Бон; 
Емануел де Маржери,  Француско геолошко друштво, 1913, Париз; 

              Јулијус фон Хан, професор универзитета, 1913, Беч; 
Арчебелд Гики, председник Краљевског друштва, 1913, Хезлмер; 
Лисиен Галоа, хонорарни професор Сорбоне, 1920, Париз; 
Емануел де Мартон, професор Сорбоне, 1920, Париз; 
Пол Лабе, секретар Друштва за економску географију, 1920, Париз; 
Алан Огилви, професор универзитета, 1920, Единбург; 

              Јиржи Данеш, проферсор универзитета, 1920, Праг; 
Вилијам Морис Дејвис, универзитетски професор емеритус, 1921, Харвард; 
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Евгењуш Ромер, професор универзитета, 1922, Љвов; 
Едвард А. Мартел, председник Географског друштва, 1926, Париз; 
Гаврилиј Иванович Танфиљев, професор универзитета, 1926, Одеса; 
Раул Бланшар, професор универзитета, 1930, Гренобл; 
Ајсаја Боуман, директор Америчког географског друштва, 1930, Њујорк;  
Маријон Њубигин, уредник Шкотског географског магазина, 1930,  Глазгов; 
Артур Хинкс, секретар Географског друштва,  1930, Лондон; 
Даглас Џонсон, професор Колумбија универзиета,1930, Њујорк; 
Карл Естрајх, професор универзитета, 1930, Утрехт; 
Курт Хасерт, професор политехнике, 1930, Дрезден; 
Стеван Бошковић, начелник Војног географскиг института, 1930, Београд; 
Вацлав Швамбера, професор универзитета, 1930, Праг; 
Јуриј  Шокалски, Руско географско друштво, 1933, Лењинград; 
Артур Франовић Гаваци, професор универзитета, 1933, Загреб; 
Анри Болиг, професор универзитета, 1935, Стразбур; 
Жил Сион, професор универзитета, 1935, Монпеље; 
Франтишек Витасек, професор универзитета, 1935, Брно; 
Станислав Ленцевић, професор универзитета, 1935, Варшава; 
Станислав Павловски, професор универзитета, 1935, Познањ; 
Албер Деманжон, професор Сорбоне, 1935, Париз, 
Анре Шоле, професор Сорбоне, 1935, Париз; 
Хенрих Арцтовски, професор универзитета, 1935, Љвов; 
Густав Хелман, професор емеритус универзитета, 1935, Берлин; 
Хуго Хасингер, професор универзитета, 1935, Беч; 
Јохан Селх, професор универзитета, 1935, Хајделберг; 
Љев Семенович Берг, професор универзитета, 1948, Москва; 
Ј. Едељштајн, 1948; 
Светислав  Викентевич  Калесник, професор универзитета 1948, Лењинград; 
Андреј  Александрович Григорјев,  Географски институт ,1948, Лењинград; 
Константин Константинович  Марков, професор универзитета,1948, Москва; 
Николај Николаевич Барански, професор универзиета, 1948, Москва 
Иван  Димитриевич Папањин, совјетски поларни истраживач, 1948, Москва; 
Виктор Дворски (1948), Праг; 
А. Аликс (1948); 
Жил Блаш, професор универзитета (1948), Гренобл; 
Жорж Шабо, професор универзитета (1948), Париз; 
М. Лефевер, 1948, Лувен; 
Пјер Жорж, професор Сорбоне, 1948, Париз; 
Антун Мелик, професор Универзитета (1948), Љубљана. 
 

Повељу почасног члана Српског географског друштва 2002. године добили су 
Васил Сурд из Румуније и Карољ Коциш из Мађарске, а 2007. године професор  
Душан Дукић из Београда. 

Посебне повеље Српског географског друштва за свеукупно ангажовање на 
изради и откривању споменика Јовану Цвијићу на Студентском тргу у Београду, 1955. 
године добили су: Академик Дејан Медаковић, вајар Ото Лого и професор Милорад 
Васовић, сви из Београда.  

Повеља Српског географског друштва 1995. године додељена је Друштву 
грчко-српског пријатељства и господину Стефаносу Сотиру,  Подружници СГД из 
Смедерева 2005. године  и  проф. др Љиљани Чолић, тада министру просвете Србије 
2006. године.  
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Слика 20. Професор др Владимир Ђурић, председник Друштва од 1970 – 1972. године 
 

 
Између 1910. и 1948.. године, Српско географско друштво је изабрало и 

неколико дописних чланова. Били су то истакнути научници и професори 
универзитета, који су на посебан начин доприносили унапређењу географске науке и 
наставе. Међу њима је било и оних који су бирани и за почасне чланове. Дописни 
чланови  Српског гографског друштва су били: 

 
 Емануел де Мартон, професор Сорбоне, 1913, Париз; 
  Жан Брин, професор Колеж де франс, 1913, Париз; 

Фридрих Кацер, управник Геолошког завода, 1913, Сарајево; 
Јиржи Данеш, професор Карловог универзитета, 1913, Праг; 
Артур Гаваци, професор универзитета, 1913, Загреб;  
Јулије Шокалски, председник Руског географског друштва, 1913,Лењинград; 
Евген Чолноки, професор универзитета, 1913, Будимпешта; 
Винценс Хартентурн, начелник Војног географског института, 1913, Беч; 
Ђото Данијели, професор универзитета, 1913, Фиренца; 
Олинто Маринели, професор универзитета, 1913, Фиренца; 
Лудомир Савицки, професор универзитета, 1913, Краков; 
Карл Естрајх, професор универзитета, 1920, Утрехт; 
Марк Џеферсон, професор Нормал колеџа, 1920, Ипсиланти; 
Раул Бланшар, професор универзитета, 1920, Гренобл; 
Жил Сион, професор универзитета, 1920, Монпеље, 
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Пол Жирарден, професор универзитета, 1920, Фрибур; 
Виктор Дворски, професор универзитета, 1920, Праг; 
Карел Фотек, професор универзитета, 1920, Праг; 
Станислав Ленцевић, професор универзитета, 1922, Варшава; 
Анри Болиг, професор универзитета, 1930, Стразбур; 
Жорж Шабо, професор универзитета, 1930, Дижон; 
Франтишек Витасек, професор универзитета, 1930, Брно; 
Јиржи Крал, професор универзитета, 1930, Братислава; 
Станислав Павловски, професор универзитета, 1930, Познањ; 
Петар Савицки, професор универзитета, 1930, Праг; 
Јиржи Смолемски, професор универзитета, 1930, Краков; 
Жак Ансел, Институт за  високе међународне студије, 1931, Париз; 
Г. Валсан, професор универзитета, 1933, Букурешт; 
Жил Блаш, професор универзитета, 1935, Гренобл; 
Ив Шатењо, професор, 1935, Париз; 
Маргарита Лефевр, 1935, Лувен; 
Елијас Маријолополос, професор универзитета, 1935, Солун; 
Август Цирхофер, професор универзитета, 1935,  Љвов; 
Иван Батаклијев, професор универзитета, 1935, Софија; 
Киро Киров, Централни метеоролошки институт, 1935, Софија; 
Антун Мелик, професор универзитета, 1935, Љубљана; 
Пјер Жорж, професор универзитета, 1948, Париз; 
Р. Клозије, 1948; 
Јосип Роглић, професор свеучилишта 1948, Загреб; 
Атанасије Урошевић, професор универзитета, 1948, Скопље. 
 

Спомен плакету Српског географског друштва током сто година постојања, 
добили су: Љубица Врањешевић, Нови Сад;  Јелица Ђурђевић, Нови Сад; Прибислав 
Зарић, Београд; Драгослава Ђурић, Обреновац; Душан Манзаловић, Београд; Сава 
Беговић, Београд; Миодраг Пантић, Београд; Даница Павловић, Београд; Љубица 
Нововић, Београд; Милош Зеремски, Београд; Павлина Михајловска, Београд; 
Милисав Јоловић, Београд; Божидар Станишић, Београд; Момчило Бујошевић, 
Београд; Милева Мељников, Београд; Даринка Дакић, Београд;  Милан Даниловић, 
Београд; Миодраг Ковачевић, Шабац; Марко Перишић, Смедерево; Живота 
Радосављевић, Зајечар; Славка Рогановић, Београд; Миодраг Рајачић, Београд; 
Радомир Марковић, Лозовик; Драгослав Петровић-Горски, Београд; Радмила 
Васовић-Павловић, Ваљево;  Витомир Маринковић, Лесковац; Даница Маркоска, 
Шабац; Радовин Недељковић, Смедерево; Живадин Степановић, Крагујевац; Вера 
Јовићевић, Београд; Јован Илић, Београд; Даница Станисављевић, Београд;  Раденко 
Лазаревић, Београд; Раша Симовић, Београд; Момчило Лутовац, Иванград; Матија 
Ђанић, Суботица; Милан Бајић, Нови Сад; Богомир Рашић, Крагујевац; Даница 
Протић, Бор; Александар Гојић, Зејечар; Михајло Благојевић, Зајечар;  Ненад 
Никодијевић, Неготин; Драгољуб Милановић, Крагујевац; Миодраг Јовановић, 
Крагујевац; Загорка Филиповић, Светозарево; Вукосав Шошкић, Краљево; 
Александар Коцић, Београд;  Олга Савић, Београд;  Косовка Ристић, Београд;  Душан 
Гавриловић, Београд; Јана Ђорђевић, Београд; Будимир Ђокић, Титово Ужице; Илија 
Мисаиловић, Титово Ужице; Бојко Бојовић, Приштина; Енвер Дукађини, Приштина; 
Муса Гаши, Приштина;  Живорад Мартиновић, Ниш; Небојша Царић, Нови Сад; 
Томислав Богосављевић, Смедеревска Паланка; Никола Ђорђевић, Београд; Љубинка 
Милашиновић, Београд;  Томислав Младеновић, Београд; Мирослав Пантић, 
Деспотовац; Надежда Поповић, Смедерево; Оливера Поповић, Лесковац; Олга 
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Раковац, Ниш; Стеван М. Станковић, Београд; Миленко Фемић, Пријепоље;  Јакша 
Џајевић, Крагујевац; Јелена Аврамовић, Београд; Радослав Јосифовић, Крагујевац; 
Бранислава Павловић, Књажевац; Милош Бибуловић, Кладово; Илија Поповић, 
Чачак; Радослав Павловић, Рашка; Милан Ковачевић, Београд; Љубиша Богићевић, 
Београд; Скупштина општине Жабљак, Жабљак; Национални парк Дурмитор, 
Жабљак; Ђорђије Остојић, Пљевља; Милунка Савић, Степојевац; Меланија Чуровић, 
Београд; Драгутин Петровић, Београд; Кирил Цеков, Зајечар; Живомир Тимотијевић, 
Горњи Милановац; Бранко Васић, Крагујевац; Ружица Гранић, Земун; Нада Тмушић, 
Београд; Миодраг Ђорђевић, Обреновац; Милан Рацић, Ивањица; Живојин Рудић, 
Јежевица код Пожеге; Мирослав Станковић, Обрерновац; Бранка Николић, Београд; 
Ана Слобода, Београд; Вера Мартиновић, Младеновац; Ружица Стаменковић, 
Лесковац; Драгица Миленковић, Медвеђа; Хранислав Живковић, Печењевци; 
Драгомир Крстић, Зајечар; Витомир Васиљевић, Крагујевац; Светозар Стајић, Лоћица 
код Алексинца; Тихомир Михаиловић, Драгиње; Здравко Илић, Краљево; Томислав 
Митић, Зајечар; Добривоје Марковић, Књажевац; Радојка Влаев, Мали Зворник;  
Витомир Вујичић, Осечина; Миодраг Антић, Београд; Драгослава Костић, 
Смедеревска Паланка; Светлана Оровић, Бор; Лепосава Лалић, Прибој;  Славица 
Михајловић, Ваљево; Живорад Јевтић, Ваљево; Миодраг Цветковић, Горња 
Трешњица; Марија Григоров, Винча; Редакција школског часа Политика, Београд; 
Даринка Јанић, Крагујевац; Миодраг Јоцић, Крагујевац; Душанка Младеновић, 
Београд; Иванка Храњец, Ваљево; Даница Максимовић, Лајковац; Љубинка 
Јовановић, Пирот; Милица Михајловић, Смедерево; Удружење грађана лозничког 
краја у Београду; Васа Мићановић, Београд; Радован Васиљевић, Београд; Миодраг 
Милосављевић, Београд; Милан Тодоровић, Велика Плана; Јагош Пурић, Београд; 
Живојин Влаховић, Београд; Милош Павловић, Ваљево;  Љубиша Гвојић, Београд; 
Синиша Алексић, Београд; Душан Лазић, Зрењанин; Ђурђица Комленовић, Земун; 
Јелена Стевић, Лозница; Иван Поповић, Београд; Миломир Миленковић, Дебрц, 
Драгомир Ђорђевић, Шабац, Милојица Фемић, Крупањ; Радослав Глишић, 
Младеновац; Владан Дуцић, Београд; Благоје Павловић Лепосавић, Веселин 
Ђуричковић, Београд; Жарко Миленковић, Београд; Маргита Мокриш, Сомбор; 
Љубица Павловић, Ваљево; Зоран Милосављевић, Белановица; Борислав Спајић, 
Лозница; Слободан Богдановић, Шабац; Драгомир Кићовић, Приштина; Даринка 
Ђорђевић, Лозница; Мила Грујић, Крупањ; Весна Богдановић, Шабац; Милена 
Гавриловић, Шабац; Милан Бојанић, Зрењанин; Величко Петрушевски, Лозница; 
Гордана Стаменковић, Лесковац; Радмила Марјановић, Ужице; Слободан Арсић, 
Косовска Каменица; Драган Марковић, Београд; Владимир Радојевић, Младеновац; 
Будимир Ђукичин, Кикинда; Славица Грубачић, Лозница; Милена Перишић, Београд; 
Зорка Шијан, Београд; Подружница СГД, Крагујевац; Подружница СГД, Сомбор; 
Подружница СГД, Смедерево; Актив војних географа, Београд; Наставни одсек СГД, 
Београд; Катедра војне географије Центра високих војних школа ЈНА, Београд. 

 
Захвалницу Српског географског друштва добили су  ОШ ″Јован Цвијић″, 

Лозница; Вигор Мајић, Петница; Бранислав Дерић, Београд; Славица Радовановић, 
Београд; Маријана Јанчић, Београд; Небојша Ружичић, Београд; Жарко Миленковић, 
Београд; Ивана Коцић, Београд; Радојка Влаев, Београд; Зоран Тошић, Београд; 
Владимир Вучковић, Београд;  Гимназија ″Јован Цвијић″, Бела Црква; ОШ ″Филип 
Филиповић″, Београд; Ранко Драговић, Београд; ОШ ″Вук Караџић″, Крушевац; 
Данијела Милутиновић, Лозница; Дарко Матејић, Београд; ОШ ″ Народни херој 
Синиша Николајевић″, Београд; Шериф Баткић, Нови Пазар; Лидија Лепојевић, Ниш; 
Радинка Бирињи, Ириг; Данијела Мишић, Младеновац; Јелена Мишљеновић, Шид; 
ОШ ″Петар Лековић″, Пожега; ОШ ″Јован Цвијић″, Сирча; Будимир Ђукичин, 
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Кикинда;  Милинко Фемић, Пријепоље; Мирјана Живовић, Београд; Весна 
Миљковић, Обреж; Сања Милекшић, Лаћерак; ОШ ″Горан Остојић″, Јагодина; ОШ 
″Радоје Домановић″, Београд; ОШ ″Јован Цвијић″, Костолац; Миодраг Велојић,  
Зајечар; ОШ  ″Иван Милутиновић″, Суботица; Музеј Јадра, Лозница, Јован Ратковић, 
ученик, Београд, ОШ ″Др Јован Цвијић″, Зрењанин; ОШ ″Др Арчибалд Рајс″, Београд, 
ОШ ″Јован Цвијић″, Смедерево, ОШ ″Филип Филиповић″, Београд, ОШ ″Хајдук 
Вељко″, Зајечар. 

У архиви Српског географског друштва постоје подаци о свим добитницима 
признања, која указују на плодотворан рад током протеклог века и подстичу на нова 
прегнућа на добробит географије и добробит свих нас. Уз то, детаљни извештаји о 
раду Српског географског друштва за одговарајуће године, штампани на страницама 
Гласника, богат су извор података о целокупним активностима. 

 

 
 

Слика 21. Учесници манифестације Цвијићеви дани у Београду 2004. Године. 
 

Поуке и поруке трајне вредности 
 

Основано 1910. године у Краљевини Србији, Српско географско друштво је 
током стогодишњег посторања и рада, делило судбину нашег народа и наше земље. 
Из Краљевине Србије, наставило је своју делатност у Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца (1919-1929) али и у Краљевини Југославији (1929-1945). До Другог 
светског рата живело је и радило у три земље. После Другог светског рата наставља 
своју делатност у Демократској Федеративној Југославији (1945-1946), Федеративној 
народној републици Југославији (1946-1963), Социјалистичкој федеративној 
републици Југославији (1963-1992), Савезној Републици Југославији (1992-2003), 
Државној заједници Србије и Црне Горе (2003-2006) и Републици Србији после 2006. 
Много држава и много догађаја, много ратова, бомбардовања и страдања, много тога 
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што није  било на добробит науке и наставе. Много промена Статута и печата. Много 
прекида и нових почетака. Сада, када смо своји на своме, можемо и морамо се 
Српском географском друштву давати више, боље, организованије, трајније, 
стваралачки и конкретно, јер само тако можемо ићи даље, можемо бити Европа, јер 
смо то одувек били, чак и пре неких који данас одлучују о  пријему Србије у европску 
заједницу.  

Са променама назива државе, њене територија, организације на општем плану, 
мењало се не само Српско географско друштво већ и његове  подружнице, које су 
осниване у двема покрајинама, али и већим градовима. Током времена имале су 
успоне и стагнације у раду, али је готово увек и свуда било оних наставника и 
професора географије који су покретали различите акције у циљу окупљања географа, 
размене мишљења од значаја за рад у школама, организовали стручна предавања, 
покретали чланове на излете и екскурзије. У годишњим извештајима о раду Српског 
географског друштва, који се редовно штампају на страницама Гласника, постоји 
обиље података из којих се може сагледати целокупна активност подружница 
Српског географског друштва, а њих је и данас у Војводини, Косову и Метохији, 
Зајечару, Смедереву, Нишу, Лесковцу, Лозници, Убу, Зрењанину,  Београду (са 
активом наставника географије средњих стручних школа), Смедеревској Паланци...  

Чини се да се овом приликом, када обележавамо значајан  јубилеј, каквим се 
може похвалити само мали број институција, морамо још једном вратити оснивачу 
Српског географског друштва, Јовану Цвијићу, јер смо од њега и почели. 
Искористићемо речи некадашњег председника Српске академије наука и уметности 
Дејана Медаковића, одштампане на страницама нашег Гласника 1995. године, 
поводом откривања споменика Јовану Цвијићу на Студентском тргу у Београду, јер 
″Треба рећи да је Цвијић био кадар да утире и означи путеве нашег духовног 
сазревања. Знао је да се дубоко замисли и над великим проблемима етничког, 
друштвеног и културног јединства свих народа који живе на балканским просторима 
и да се брижно наднесе над  њиховом будућношћу и опстанком. Другим речима, није 
Цвијић своје напорне научне излете од 1888. године па до смрти трошио искључиво 
на писање научних књига приступачних само обавештеним појединцима, већ је имао 
довољно снаге да свом српском народу са изузетном одговорношћу истинског 
предводника показује који га путеви изводе из вековне заосталости, сиромаштва, 
политичке искључивости и скучености, и тако убрзају нашо духовну зрелост. На 
сваком јавном послу и у свакој прилици Цвијић се у животу понашао као да 
одговорно сведочи пред историјом, а његова реч, понекад опора и оштра, изговорена 
критички и беспоштедно, али увек са жељом да облагороди, поучи и унапреди свој 
народ. Тако је својој малој земљи осигуравао неподељено поштовање и углед, 
учвршћивао њен положај Пијемонта у очима свих јужнословенских народа. Вреди 
баш данас споменути да Цвијићев однос и према Европи није био колебљив или 
снисходљив. Као мало ко Цвијић је тачно знао које смо место стекли у развоју 
европског духа, опомињао је шта нам ваља чинити да га задржимо или чак 
унапредимо. Говорио је те своје мисли као научник и као патриота, као човек који је 
проникао у душу нашег народа, који је открио многе законитости његовог угроженог 
опстанка″. 
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STEVAN M. STANKOVIĆ 

Summary 
 

  A CENTURY OF SERBIAN GEOGRAPHIC SOCIETY 
 
 

   A century of Serbian Geographic Society is an event to be honored and remembered. Deeply rooted 
among our predecessors, especially through the works of Jovan Cvijić,  through generations of geographers and all 
the others who love their fatherland, its nature and people, the Society  has grown to be the institution of special 
significance for the development of geography, the science and education. 
 On the 7th  of April, on the day of notable Christian holiday – the Annunciation, in 1910, after years of 
preparations, in the Gala Hall of the University of Belgrade Chancellery and attended by numerous celebrities, 
Serbian Geographical Society was founded. It was the first of the kind on the Balkan Peninsula and one of the 
oldest in Europe. It was founded at the time when Serbia had 3 milion inhabitants and Belgrade 89.867. Besides the 
University and the Geographical Institute, rapidly developing, Serbia was also presented to the world with its 
geographical knowledge, its understanding of nature and its information of people and the events occurring in its 
fatherland. Just, then, the Geographical association gathered together the most enthusiastic researchers, who went 
out into the field and brought new knowledge of their nation state. 
 Administrative Board was elected at the Inaugural Meeting. The first president was Jovan Cvijić, at that 
time already well-known scientist, chancellor and academician. The first vice president was the lieutenant-colonel 
Stevan Bošković, then at the head of the Geographical sector in Serbian Army’s General staff. The first  secretary 
was Pavle Vujević, a world famous climatologist. An emphasis was given to the importance of the field work in 
Serbia and the Balkan Peninsula, in addition to encouraging complementary links between geography and related 
sciences. Principles were set forth to guide the work and to edit the publications. The scientific and practical work 
of geographers was popularized as well as the geographical knowledge and the publications. At the same time, the 
first member donors were chosen, among them Djordje Vajfert, then the Governer of the National Bank, Manojlo 
Klidis, the industrialist from Belgrade, Jovan Mišković, the Defense Secretary, Radivoj Simović, a doctor from 
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Sombor and others. Throughout the time, honorary members were chosen, and the most important among them 
were awarded Jovan Cvijić Medal or the equivalent Plaque of Honour or the Acknowledgments. 
 Initial expertly meeting of the Serbian geographic Society was held on the 29th of April 1910. Jovan 
Cvijić, the geographer and Stanoje Stanojević, the historian gave their reports. Only two weeks later the reports 
were given by Nedeljko Košanin, the biologist and Vladimir Petković the geologist. It was the beginning of gradual 
assembling of papers for the first number of Serbian Geographic Society Gazette, which was published in March 
1912. At 152 pages among other authors, there were papers of six academicians. 
 In the course of time, the Gazette becomes the periodical, which the Serbian Geographic Society was 
recognized by, since by means of exchange the Gazette was available at the distinguished libraries on every 
continent of our planet. The Gazette was and still is, an important source of scientifique knowledge regarding 
nature, people and events in Serbia and the Balkan Peninsula. It served as the basic source for the foundation of 
other periodicals of the Serbian Geographic Society, (separate editions Globus, Small library, The Earth and 
People, Monographs, Geographical Current Events, Atlas, Memories) many among them already having 30 to 90 
numbers. There has been published more than a thousand of research papers in about 60 numbers of the periodical 
The Earth and People, that can be used as a unique source of instruction for teachers and students alike. 
 Serbian Geographic Society, being of the same fate as its people, had brakes in its work during the last 
World Wars. In the wars, the buildings where ruined and its possessions disappeared in fire. At the burn-out ruins 
on today′s Student Square, a few Medals of Jovan Cvijić were found, the most honorable decoration given to 
individual people or institutions for their fruitful work in geographical science and education. 
 In the course of time, The Serbian Geographic Society, with more than 1000 members, regular and 
associate, at its meetings has held positive attitude about  numerous questions which  had been important for 
economical and social development of Serbia. In 1979 the Society was awarded the high ranked decoration ″Orden 
zasluge za narod″.  The entire effort of association in consistence with Cvijić′s opinion, was aiming at the benefit of 
science, education and people. It protected the country from the lies to which it was often exposed, saying as Cvijić 
did, ″It′s not true that we have to give in to someone more impotrant than ourselves, only because we are a small 
country. It is only important that the people of that small country should have immense national feelings and 
intelligent and knowledgeable individuals who will represent them and defend them all over the world in an 
appropriate way″. He went on making emphasis that ″for the successful work each and every member of the 
Serbian Geographic Society should be aware of the fact that his duty is to do something for the Society, and that 
every social function, no matter how small it may look like, is always one part of the overall social work, important 
to those who should approach it with understanding and love″. 
 Having the same general feeling, during the month of April in 2010, we mark out an important jubilee, 
preparing a series of ceremonial and issue meetings, series of lectures in the building of Ilija M. Kolarac 
Foundation, in Belgrade, organizing pupil′s competitions, organizing one day excursions, organizing Cvijić′s Days 
Manifestations, and making arrangements for the Second Conference of Serbian Geographers; at the same time 
transferring massages and recommendations for further work to local associations all through Serbia and the 
Republic Srpska. Thus the scientific and functional work as well as the promotion of geographical knowledge and 
related sciences, has the right meaning. It has been confirmed many times at regular and random Yearly Assembles, 
appropriate ceremonies, numerous excursions, scientific meetings, conferences, Cvijić′s Days Manifestations, the 
licensed seminaries, lectures, schoolchildren′s competitions as well as thru activities of local associations of the 
Serbian Geographic Society in all bigger towns in Serbia. 
 Jubilee, delineated by the contemporary members of the Serbian Geographic Society, shows that the  
members should be ready to have a look back, that it is the time to watch over the status of the contemporary 
geographic science, geographic instruction and publishing, and that is the time to observe the future, because 
″Those who run away  from their own past, shell loose the race″, the same as ″ those who close their eyes towards 
the future, are also blind for the present-day existence″. 
 
 

 



 
 
 

ГЕОГРАФСКА НАУКА У СРБИЈИ У ПРОТЕКЛИХ СТО ГОДИНА 
 

СРБОЉУБ Ђ. СТАМЕНКОВИЋ 
  

Универзитет у Београду – Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд, Србија 
 

Abstract: This paper represents a short overview of geographic science development in Serbia, with an accent put 
on the academic aspect of teaching and research at the Faculty of Geography – University of Belgrade. From the 
early beginnings until today, it is the biggest and the most significant geographic institution (by scope and diversity 
of education programs, by the number of teachers, associates, researchers and realized scientific results) in Serbia, 
as well as in the Balkans, and also at global scale. In all the phases of its existence, Faculty of Geography is the 
initiator and driving force of, first of all, scientific and scholar geography and then tourismology, spatial planning, 
demography and geospatial basis of environment. New scientific ideas and concepts have been developed in 
Belgrade and they have been transmitted to the other University centers and geographic institutions in Serbia and 
neighboring countries. 
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Увод 
 

Конституисање наставе географије везано је за почетак Велике школе у 
Београду, када је 1808. године међу 40 њених ђака био и Вук Караџић, од кога су нам 
остали први подаци о настави географије. Тада је један од предавача на Великој 
школи Иван Југовић, „уз историју говорио често и о географији“. Почетком 1809. на 
Великој школи Миљко Радоњић је предавао „Географију цијелог свијета и статистику 
свију држава“, а први уџбеник из географије „Всеопште грађанско земљописаније – 
Географија“, од којег је сачуван само увод, који се чува у Архиву САНУ, 
претпоставља се да је написао један од тројице предавача Велике школе: или Миљко 
Радоњић или Михајло Поповић или Лазар Војиновић. 

Развој универзитетске наставе географије у Србији почиње 1838. отварањем 
Лицеја у Крагујевцу, који је 1841. године премештен у Београд. У то време, као и 
раније, важну улогу у прикупљању географских знања, има више путописаца, 
књижевника и културних радника. 

Развојни пут и афирмација географије као науке и универзитетског предмета 
(дисциплине) у Србији обухвата три главна периода: фазу интегрисаног, прелазну 
фазу и фазу самосталног развоја. Оне се међусобно разликују по времену трајања, 
научним преокупацијама, саставу географских дисциплина, оствареним резултатима у 
настави и научноистраживачком раду и другим обележјима.  

Фаза интегрисаног развоја географије почиње од 1893. и траје до 1976. године. 
У овом периоду географија у Србији и Београду, после дугог процеса диференцијаци-
је у науци, издвојила (осамосталила) се као посебна наука у систему наука, а органи-
зационо, институционално и програмски развија се са сродним наукама, као што су: 
геологија, метеорологија, биологија, етнографија, историја и друге, најпре у оквиру 
Филозофског, а потом Природно-математичког факултета. Ова фаза почиње 1893. 
оснивањем Географског завода Велике школе у Београду, чији је први управник био 
Јован Цвијић (1865–1927), великан српске научне мисли, ректор Универзитета у Бео-
граду у два периода: 1907/08. и 1919/20, и председник Српске краљевске академије 
наука (данас Српска академија наука и уметности или скраћено САНУ), од 12. априла 
1921. до 16. јануара 1927. године (С. Ристановић, 1990). 
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О датуму оснивања Географског завода, као и о почецима институционалног 
развоја научне географије у историји српске науке постоји ”разногласје”, у првом 
смислу те речи. У географским и другим публикацијама наводи се да је Географски 
завод Велике школе у Београду основан 1893. и 1894. године (С. М. Николић, 1977). 
До 1984. преовладавало је мишљење да је Географски завод почео са радом 1894. 
године. Уосталом, и Симпозијум поводом 90 година рада Географског завода 
Универзитета у Београду је одржан 1984. године. Том приликом др Д. Дукић, познати 
српски хидрогеограф, на основу детаљног истраживања расположиве архивске грађе, 
коју смо и ми прегледали,1 констатовао је да је одлука о оснивању Географског завода 
у Београду могла бити донета ”вероватно” на седници Академијског савета од 22. јуна 
1893. године (Д. Дукић, 1985). Остављајући могућност да се дан и месец оснивања 
евентуално може кориговати, јер Архив Србије не поседује Записник са поменуте сед-
нице Академијског савета, неоспорно је да Географски завод постоји и функционише 
током 1893, о чему, између осталог, сведочи многобројна архивска грађа о раду Вели-
ке школе у 1893. и 1894. у којој се наводи више података о финансирању Завода и 
Цвијићевој активности у 1893. години.2  

Оснивање Географског завода може се сматрати почетком развоја научне гео-
графије у Србији и српским земљама. За релативно кратке време, захваљујући, пре 
свега, Јовану Цвијићу и његовим ученицима, од којих су посебан углед уживали: Пе-
тар Јанковић (1893–1957), геоморфолог, Риста Николић (1877–1917), антропогеограф, 
за кога је међу Цвијићевим сарадницима постојала оцена да је био ”најталентованији 
Цвијићев ђак”, Јевто Дедијер (1879–1918), који је постигао значајне резултате у атро-
погеографским и економско-географским проучавањима Херцеговине, Павле Вујевић 
(1881–1966), климатолог и метеоролог, Боривоје Ж. Милојевић (1885–1967), Петар С. 
Јовановић (1893–1957), геоморфолог, и други, српска географска школа се снажно 
афирмисала заузимајући истакнуто место, а у неким сегментима и водеће, у европ-
ским и светским оквирима још у почетној фази развоја. 

Прелазна фаза обухвата време од доношења Закона о удруженом раду (1976), 
укључујући ту и извесно време пре тога, негде од почетка 60-их година XX века, када 
се географија афирмисала као комплексна природно-друштвена наука са наглашеном 
кохезионом позицијом у систему наука, па до потпуног институционалног осамоста-
љивања Географског факултета. Тада Одсек за географију и просторно планирање 
(Географски факултет) своју основну активност – школовање географа и просторних 
планера и научноистраживачки рад у области географије и просторног планирања, 
обавља са знатним степеном самосталности као једна од Основних организација удру-
женог рада (ОУР) у оквиру Природно-математичког факултета Универзитета у Бео-
граду. Ову фазу означава наглашена тежња ка примени географије у различитим под-
ручјима друштвене праксе. Отуда је школске 1977/78. године започето школовање 
просторних планера, док је образовање високошколских кадрова за рад у туризму по-
чело знатно раније.  

Године 1962. при тадашњој Географској групи Природно-математичког факул-
тета у Београду почеле су са радом последипломске студије из туризма. Поменута го-
дина узима се као почетак организованог рада на универзитетском образовању кадро-
ва за туризам у Србији. Након тога, 1971. године, у склопу реформе Природно-мате-
матичког факултета при Одсеку за географске науке формиран је и Институт за тури-

                                                           
1 Деловодни протокол Велике школе за 1893. годину, бр. 644, од 18. јуна, и бр. 824, од 28. јуна, Архив Срби-
је, Београд. 
2 Деловодни протокол Велике школе за 1893. годину, бр. 1651, од 18. септембра, бр. 2271, од 18. октобра, 
бр. 2839, од 31. децембра; и Деловодни протокол Велике школе за 1894. годину, бр. 889, од 6. марта, бр. 
1094, од 18. маја, бр. 1285, од 19. јуна, 1456, од 6. јула, бр. 2322, од 12. октобра, бр. 2336, од 17. октобра, бр. 
3083, од 8. новембра, и бр. 3110, од 12. децембра.  
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зам и просторно планирање са Катедром за туризам, да би 1972. била уписана прва ге-
нерација студената на студијској групи за туризам. Већ, 1976. године поменути инсти-
тут и студијска група прерастају у Одсек за туризмолошке науке Природно-матема-
тичког факултета, који је 1991. године престао са радом по одлуци надлежних репу-
бличких органа Србије,3 да би 2007. године обновљен њен рад. Касније су, почев од 
90-их година XX века, студије из области туризмологије уведене и у другим нашим 
универзитетским географским центрима (Нови Сад, Бања Лука и Ниш).  

Фаза самосталног развоја Географског факултета у Београду почиње 1990. го-
дине, када је од дотадашњег Природно-математичког факултета формирано шест по-
себних факултета (Географски факултет, Биолошки факултет, Математички факултет, 
Физички факултет, Хемијски факултет и Факултет за физичку хемију), с тим што су 
извесно време, пре потпуног осамостаљивања, поменути факултети функционисали 
као групација Природно-математичких факултета. 

Кроз своју богату и светлу историју Географски факултет више пута мења слу-
жбено име (Географски завод, Катедра за географију, Географски институт, Географ-
ска група, Одсек за географске науке, Одсек за географске науке и просторно плани-
рање, Географски факултет Природно-математичких факултета и сл.) и групацију на-
ука у чијем саставу је био (Историјско-филозофски одсек Велике школе, Филозофски 
факултет, Природно-математички факултет и сл.).  

У свим фазама постојања Географски факултет је имао динамичан развој, 
периоде успона, стагнације и потешкоћа у напредовању. Успони су везани за мирно-
допске услове живота и рада и етапе убразаног свеукупног развоја наше земље, а фазе 
стагнације и потешкоћа у развоју за ратне године и време економских криза.  

После Другог светског рата уследила је кадровска и материјална консолидација 
ове установе, а након тога почиње, слободно се може рећи, убрзан развој научне гео-
графије у теоријском, методолошком, кадровском и организационом смислу, као и у 
примени њених резултата у различитим областима друштвене праксе (просторно пла-
нирање, урбанистичко планирање, војска, државна статистичка служба и др.). У окви-
ру Факултета почињу са радом нове студијске групе на основним и последипломским 
(магистарским и специјалистичким) студијама: за туризам, просторно планирање, де-
мографију (почела са радом 1999. године) и геопросторне основе животне средине 
(основана 2002), које се континуирано унапређују кроз изучавање нових научно-на-
ставних дисциплина, путем коришћења најновијих метода у научноистраживачком и 
наставном раду, организационо, кадровски и на све друге могуће начине.  

Развој научне географије у некадашњим југословенским републикама почиње 
крајем XIX века. Од тада до данас, формирано је више центара: Београд, Загреб, Љу-
бљана, Скопље, Сарајево, Нови Сад, Никшић, Бања Лука, Ниш и Српско Сарајево, у 
којима је заступљено универзитетско образовање географа и научноистраживачки рад 
из скоро свих области географије.  

Прва професионална научно-наставна географска институција у Србији форми-
рана је 1893. године. Те године, после одбране докторске тезе – Das karstphänomen, у 
Бечу, Јован Цвијић је основао Географски завод при Историјско-филозофском факул-
тету Велике школе, која је 1905. године прерасла у Универзитет у Београду. Од свог 
настанка Географски завод, претеча садашњег Географског факултета, постаје иници-
јатор развоја географске науке и носилац организованих научних истраживања у раз-
личитим деловима Балканског полуострва, нарочито у области изучавања насеља и 
порекла становништва и геоморфологије. Убрзо након тога, 1910. године основано је 
Српско географско друштво, прво удружење географа на Балкану (Гњато Р., Ста-
менковић Ђ. С., 2002). 

                                                           
3 Група аутора, 30 година истраживачког рада и образовања кадрова за туризам, стр. 7–8. 
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Пре оснивања Географског завода, географија у Србији предавала се као на-
ставни предмет на Великој школи, као и у основним и средњим школама. У то време 
важну улогу у прикупљању географских знања и ширењу географских идеја, за које се 
пре може рећи да су забелешке него права научна знања, има више путописаца, књи-
жевника и културних радника: Јоаким Вујић, ”отац српског позоришта,” са више дела 
– ”Новејше земљописаније” (1825), ”Путешествије по Сербији” (1826), ”Путешествије 
по Унгарији, Валахији, Молдавији, Бесарабији, Херсону и Криму” (1833) и др.; Вук 
Стефановић Караџић, велики српски реформатор у области културе, и његово дело 
”Географическо-статистическо описаније Србије” (1827); Ђорђе Магарашевић са де-
лом ”Путовања по Србији” (1827); Димитрије Тирол – ”Политичко земљописаније” 
(1832); Јован Гавриловић – ”Речник географијско-статистични Србије (1846); Јован 
Драгашевић, пуковник, који је од 1880. године предавао на Лицеју географију са етно-
логијом – ”Принос за географију Србије” (1873); Милан Ђ. Милићевић – ”Кнежевина 
Србија” (1876), касније (1884) ”Краљевина Србија”; Владимир Карић – ”Србија” 
(1887) и други (Петровић Д., 1997). 

 
 

 
 

Скица1. Положај географије у систему наука 
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Од оснивања до данас, београдска географска школа има водеће место у разво-
ју научне географије и премени научних резултата у различитим подручјима друштве-
не праксе, као што су: просторно планирање, урбанистичко планирање, рурално пла-
нирање, заштита и унапређење животне средине и друге, како у српским тако и у југо-
словенским земљама. Географске идеје, концепције и свеукупна достигнућа временом 
су се ширила и ван Београда. Тако, још у Цвијићево време је 1922. године основана 
Катедра за географију при ондашњем Филозофском факултету у Скопљу, која је ка-
дровски и теоријско-методолошки тесно била повезана са географским центром у Бе-
ограду; 1963/64. основана Катедра за географију у Приштини (као организациона је-
диница Филозофског факултета у саставу Универзитета у Београду) којом руководи 
академик Атанасије Урошевић итд. Исто тако, формирање и других универзитетских 
географских институција (у Новом Саду, Никшићу, Бањалуци, Нишу и Источном Са-
рајеву) и асоцијација у српским и југословенским земљама, у прошлости и новије вре-
ме, праћено је снажном подршком – кадровском и материјалном, и свеукупном помо-
ћи из нашег првог и водећег географског центра у Београду. С обзиром на то може се 
слободно рећи да је садашњи Географски факултет у Београду, који наставља тради-
цију Цвијићеве географске школе, иницијатор и носилац развоја и афирмације научне 
географије у Србији и суседним земљама. 

Посебно место у историји српске географије има Географски институт Српске 
академије наука и уметности који је развојно и програмски вишеструко повезан са Ге-
ографским факултетом. Између осталог, на пример: од оснивања 1947. године, па све 
до његове смрти 1957, Институтом је руководио академик Петар С. Јовановић, гео-
морфолог, професор Географског факултета у Београду; почетном, а и каснијем раду 
Института, значајан допринос дали су многи наставници и асистенти Факултета; ско-
ро сви садашњи научни саветници, виши научни сарадници, научни сарадници и ис-
траживачи запослени у Институту студирали су на Географском факултету, где су 
стекли академске и научне називе магистра и доктора наука итд.  

Студије географије су континуирано унапређиване путем изучавања нових на-
учно-наставних дисциплина, коришћења најновијих метода у научноистраживачком и 
наставном раду, организационо, кадровски и на све друге могуће начине. 

Данашњу организациону структуру Географског факултета, уз пратеће службе, 
чине пет института, пет студијских група, 10 катедри, седам лабораторија и опсерва-
торија и др. Статистички посматрано Факултет данас чине око 2. 000 студената, 90 
стално запослених наставника, асистената, сарадника у настави и осталих радника, 20 
наставника спољних сарадника и других радника, више од 150 програма из појединих 
дисциплина, научних области, сродних наука и подручја друштвене праксе итд. 

У свом развоју српска географска школа чији је главни иницијатор и носилац 
развоја Географски факултет у Београду, прошла је кроз две главне фазе: традицио-
налну и савремену (Гњато Р., Стаменковић Ђ. С., 2002).  

Традиционална фаза развоја српске географије траје од краја XIX века, па све 
негде до средине XX века. Обележена је институционализацијом и професионализа-
цијом научне географије (оснивање Географског завода и Српског географског дру-
штва у Београду, покретање географских публикација – едиција Насеља српских зема-
ља, Гласник Српског географског друштва и др.) у Београду и другим научним и уни-
верзитетским центрима. Ова фаза је крупним словима уписана у историју српске на-
учне географије, посебно по колосалним научним достигнућима у области геоморфо-
логије, географије насеља и географије становништва, као и других делова географске 
науке (климатологије, привредне или економске географије, регионалне географије 
итд.). Изузетан значај и данас имају научни резултати остварени у оквиру антропогео-
графских изучавања насеља српских земаља, порекла и психичких особина становни-
штва. Из тих разлога је у науци већ констатовано да је српска географска школа у 
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области изучавања насеља и становништва ”прва школа те врсте код нас, а у многоме 
и у свету” (Костић М., 1978).  
 

 
 

 
Скица 2. Организациона структура Географског факултета у Београду 

 
Савремена фаза развоја српске географске школе, као што је већ поменуто, 

почиње средином XX века и траје до данас. Нова стремљења усмерена су ка повезива-
њу теоријско-методолошких и свеукупних достигнућа традиционалне географије и 
нових аспеката и приступа у географским проучавањима, као и проналажењу нових 
путева афирмације географске науке. С овог гледишта значајне су следеће тенденције: 

– развој неких нових географских дисциплина (туристичке географије, гео-
графских основа просторног планирања, примењене хидрологије, примењене клима-
тологије, примењене руралне и урбане географије, географије животне средине, гео-
графских информационих система и др.), 

– утемељивање, развој и афирмација нових научних приступа у савременим 
географским истраживањима (перспективни, системски, просторно планерски, геое-
колошки, демогеографски, туристичко-географски, туризмолошки и др.),  
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– примена квантитативних метода и структурних анализа (објашњење и разу-
мевање одређених природних и друштвених структура) у географским истраживањи-
ма, 

– проучавање просторне и функционалне организације појединих географ-
ских објеката, појава и процеса, 

– допринос унапређивању квалитета живота и рационалног искоришћавања и 
управљања ресурсима, 

– разграната научна кооперација географије кроз мултидисциплинарна, ин-
тердисциплинарна и трансдисциплинарна истраживања са другим посебним наукама 
(социологијом, економијом, урбанизмом, етнологијом, демографијом и др.) у области 
изучавања разноврсних и сродних проблема,  

– јаче, свестраније и стабилније повезивање са појединим подручјима дру-
штвене праксе, пре свега са просторним и урбанистичким планирањем и др. 

Савремени трендови у развоју српске географије означени су, између осталог, 
и оснивањем нових организационих јединица и студијских група у оквиру скоро свих 
универзитетских центара у којима постоје географске институције (Нови Сад, При-
штина, Бања Лука, Ниш и Источно Сарајево).  
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Summary 
 

GEOGRAPHIC SCIENCE IN SERBIA DURING LAST HUNDRED YEARS 
 
Faculty of Geography is an initiator of emergence and development of Serbian school of geography, known in 
science by achieved results in all the areas of geography, as well as by development of the new and related 
sciences, disciplines and areas of social practice. In that sense, period from 1960s of the XX century up to date can 
be marked as an accelerating phase of development of the Faculty of Geography. During this period, along with 
geography studies, for relatively short period of time, have arisen, strongly developed and affirmed in University 
education and science in Serbia the following areas: tourismology (1972), spatial planning (1977), demography 
(1999) and rudiments of geospatial in environment (2000), today`s parts (institutes) of the Faculty organization 
structure and partial study groups. With comprehensive and unselfish support of the Faculty of Geography in 
Belgrade, geography studies and related sciences and disciplines developed by time also in other University centers 
in Serbia and its surroundings (in Novi Sad, Priština, Nikšić, Banjaluka, Niš and Eastern Sarajevo). 
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НАСТАВА ГЕОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ У ПРОТЕКЛИХ СТО ГОДИНА 
 
 

ВУЈАДИН РУДИЋ,  ЉИЉАНА ЖИВКОВИЋ 
 

Универзитет у Београду – Географски факултет, Студентски трг 3/3, Београд, Србија 
 
 
Извод: Развој географије као школског предмета нераскидиво је везан са историјским развојем Србије. 
Србија се до 1928. године делила на Кнежевину, касније Краљевину Србију, Војводину (до 1918. године у 
саставу Аустроугарске) и  Косово, Метохију и делове Старе Рашке (до 1912. године у саставу Турске). 
Разлике у развоју школског система  и стања у образовном нивоу становништва биле су резултат 
различитих степена друштвено-економске и културне развијености овог простора. У раду је приказан 
историјски развој наставе географије у Кнежевини  Србији, Краљевини Србији и Србији после 1945. 
године. 
Кључне речи: развој, школа, настава, географија, образовање, култура.   
 
Abstract: The development of geography as a school subject is inextricably linked with the historical development 
of Serbia. Until 1928 Serbia was divided into the Principality and later the Kingdom of Serbia, Vojvodina (up to 
1918 within the Austro-Hungarian) and Kosovo, Metohija and parts of Old Raska  (to 1912. as a part of Turkey). 
Differences in the development of the school system and the situation in the educational level of the population 
were the result of different degrees of socio-economic and cultural development of this area. The paper describes 
the historical development of the teaching of geography in the Principality of Serbia, the Kingdom of Serbia and 
Serbia after 1945.  
 
Key words: development, school, teaching, geography, education, culture. 
 

Увод 
 

На предлог Димитрија Тирола донесен је 1833. године закон о школама  урађен 
по узору на школске законе Аустрије. Према Закону су постојале три врсте школа: 
мале (у сваком већем селу и варошици, са по једним учитељем, у којима се учи 
читање, писање, веронаука и рачун); редовне или нормалне (у окружним варошима, са 
по три разреда и учитеља, у којима се, поред осталих предмета, предаје још и српска 
граматика, земљопис, историја света и немачки језик) и Велика  у Београду која је 
имала три разреда. У другом разреду Велике школе, поред осталих наставних 
предмета, изучавала се географија.  Године 1834. основано је “Попечитељство 
просвештеније” чији су задаци били да ради на стварању услова за отварање школа и 
ширење просвете и културе у Кнежевини Србији. 

Године 1836. установљено је звање “директора свију школа у Србији”, а први 
директор био је професор гимназије Петар Радовановић. Исте године донесен је и 
документ којим се регулише рад школа под називом “План за школе како имају 
постојати”. Према овом плану постоје следеће државне школе: гимназија у Крагујевцу 
са четири разреда, три главне школе (будуће полугимназије) са по два разреда у 
Шапцу, Чачку и Зајечару и 22 нормалне школе. Поред ових школа могле су постојати 
и млађе нормалне школе ако их издржавају општине, а у тим школама се учи 
“срицати, читати и писати”. Стефан Стефановић Тенка постао је први руководилац 
“Високе канцеларије просвештенија и санитета” (Министарства за просвету и 
здравство) формиране 1838. године. 

Први наставни план и програм и Упутство наставницима за рад у основним 
школама донесен је 1838. године, а његов назив је био  “Назначеније учебни предмета 
који се у школама нормалним за прво и друго теченије  (полугодиште) школско 
предавати имају”. Према овом наставном плану и програму као посебни наставни 
предмет географија се није изучавала мада су неки њени садржаји били уклопљени у 
историју. У наставном плану нема уопште природних наука. На крају Милошеве 
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владавине у Србији је било 84 основне школе (у Београду две) у којима је учило 2916 
ученика. Први уџбеник у Србији штампан је 1838. године под именом “Српски 
буквар”, а његов аутор био је Петар Радовановић. 
  

Развој наставе географије у основним школама 
 

Општи школски закон донесен је 1844. године под именом: “Устројеније јавног 
училиштног наставленија”. Ово је први пут да Србија добије детаљан закон о 
школству, а његовом формирању посебан  допринос је дао Јован Стерије Поповић, 
начелник Попечитељства просвештенија. Законом су дефинисане следеће врсте 
школа: основне, послено-трговачке, гимназије и Лицеј. По овом закону је први пут у 
Кнежевини Србији регулисано школовање женске деце (Ђуричковић, В. 1990). У 
трећем разреду основне школе изучавала се географија под називом: “Први почеци из 
числителног и јестественог земљописанија”, а у четвртом: “Из земљописанија: о 
турском царству уобште” и “Из земљописанија о Сербији на особ”. 

У трећем разреду основне школе (према уџбенику Милана Спасића из 1848. 
године) изучавали су се следећи садржаји: Увод у земљописаније, Изчислително 
земљописаније, Јестествено земљописаније и Грађанско земљописаније. У уводном 
делу се дефинише земљописаније као наука, наставна средства помоћу којих се може 
Земља обрадити и подела земљописа (Изчислително земљописаније, Јестествено 
земљописаније и Грађанско земљописаније). У оквиру Изчислителног земљописанија 
изучавали су се следећи наставни садржаји: облик Земље, обртање Земље око своје 
осе (последице) и око Сунца (последице), мрежа упоредника и подневака, земљине 
полулопте, топлотни појасеви и хоризонт. Јестествено земљописаније обухвата 
следеће програмске садржаје: ваздух, воду, море, копно, рељеф, подела копна на пет 
континената итд. У оквиру Грађанског земљописанија изучавали су се следећи 
садржаји: Европа (простирање, клима, реке, становништво и најпознатији градови). 
По истом принципу изучавали су се и остали континенти: Азија, Африка, Америка и 
Аустралија. 

 У овом наставном плану и програму јављају и садржаји из природних наука 
под именом “Обшта знања”. Први пут се дају дидактичко методска упуства скоро за 
све наставне предмете и указује на њихову различиту подобност за наставну обраду. 
С. Ћунковић пише: “У настави природних наука и земљописа се указује на 
коришћење принципа од познатог ка непознатом (“Толкујући нпр. о мору он ће их 
питати јесу ли видели реку или језеро, и по овом ће поњатије постепено до мора 
довести”). Истовремено се препоручује употреба средстава (карта, глобус, слике), 
практична настава у врту (Ћунковић, С. 1971).   

Године 1845. основана је прва женска основна школа у Параћину, која је имала 
три разреда. У школи су се изучавали исти предмети изузев граматике, земљописа, 
историје и статистике (ученице су биле ослобођене наведених предмета). Нови 
наставни план и програм донесен је  1850. године под називом: “Расположење 
предмета који се у основним училиштима предају по разредима и полгодијама”. По 
овом наставном плану и програму радило се следећих двадесет година, а географија 
се изучавала у трећем и четвртом разреду. У трећем разреду првог полугодишта 
изучавали су се “Основи математичког и физичког земљописанија у питањима и 
одговорима са упоребљенијем земљовида”, а у другом “Основи грађанског 
земљописанија са употребленијем земљовида”. У првом полугодишту четвртог 
разреда  изучавали су се садржаји “Из земљописанија о Србији”, а у другом “Из 
земљописанија: о европској Турској”. Године 1857. у Књажевству Србији радило је 
298 основних школа у којима је радило 345 учитеља и учило 19518 ученика. Међу 
овим школама било је 17 женских са 764 ученице. Поред ових школа било је 12 
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турских, 3 грчке и 1 јеврејска. У свим школама изучавала се географија (Ђуричковић, 
В. 1990). 

Године 1865. дошло је до нове реорганизације женских школа. Време је 
сведено са пет на четири године и тачно су дефинисани наставни предмети и 
програми који ће се  изучавати. Географија је заступњена у другом полугодишту 
трећег разреда под називом: “Земљопис математички и природни (с мапом)”. У првом 
полугодишту четврте године изучавао се “Земљопис Србије (с мапом)”, а другом 
“Земљопис европске Турске”. 

Нови наставни план и програм донесен је 1871. године и звао се “Распоред 
предмета за мушке и женске основне школе и упутство како ће се предавати”. 
Географски наставни садржаји почињу се изучавати у првом полугодишту другог 
разреда под именом “Познавање домовине и света: о школи, о месту и његовој 
околини; о странама света; о годишњим временима; о ваздушним појавама”. У другом 
полугодишту другог разреда изучавали су се следећи садржаји: “Познавање домовине 
и света: срез или варош и округ; с погледом на знатније радње и занате, на трговину, 
пољске радове, сточарство, знатнија историјска места и лица, песме, приповетке, 
пословице, обичаје итд., Земља, месец, сунце и звезде”. Већ у трећем и четвртом 
разреду географија се изучавала под називом Земљопис. У првом полугодишту трећег 
разреда изучавао се “Земљопис: Земљопис Србије с погледом  на све српске области”, 
а у другом “Земљопис: Земљопис Турске”.  У првом полугодишту четвртог разреда 
изучавао се “Земљопис: Математички и физички земљопис и политички земљопис 
Европе”, а у другом “Земљопис: Продужење онога из зимског течаја и политички 
земљопис осталих делова света”.  

 
Табела 1.  Заступљеност географије у основним школама Србије од 1833-2010. године 

                                                              
Р а з р е д I II III IV V VI VII VIII Свега 

Година 
1833. Земљопис се изучава 
1838. Земљопис се изучава 
1844. Земљопис се изучава у III и IV разреду 
1850. Земљопис се изучава у III и IV разреду 
1871. Земљопис се изучава у II, III и IV разреду 
1883. - 2 3 3 (мушке и женске школе) 8 
1884. - 2 3 3 2 2 - - 12 
1891. - 3 3 - - - - - 9 

1891.(женске) - 3 3 - - - - - 8 
1899. - - 3 4 (земљопис са историјом) - 7 
1920. - - 3 4 (земљопис са историјом) - 7 
1925. - - 2 - - - - - 4 
1926. - - 2 - - - - - 4 
1933. - - 2 - - - - - 5 
1937. - - 2 - - - - - 5 
1942. - - 4 6 (отаџбина и њена прошлост) 10 
1945. - - 2 3 3 3 2 2 15 
1952. - - 2 3 3 2 2 2 14 
1956. - - 2 3 3 2 2 2 14 
1959. - - - - - 2 2 2 6 
1962. - - - - - 2 2 2 6 
1976. - - - - 1 2 2 2 7 
1984. - - - - 1 2 2 2 7 
1990. - - - - 1 2 2 2 7 
2010. - - - - 1 2 2 2 7 
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Мушке и женске основне школе су програмски углавном обједињене и разлике 
су се односиле на неке споредне предмете. Према наставном плану и програму за 
мушке и женске основне школе 1874. године географија се изучавала у оквиру 
скупине предмета “Познавање света и домовине, познавање природе, историја и 
земљопис” у другом, трећем и четвртом разреду са шест часова седмично. У другом 
разреду се изучавало “Познавање света и домовине”, у трећем “Познавање природе, 
историја и земљопис и у четвртом “Историја и земљопис”(Ђуричковић, В. 1990).  

Имајући у виду развој Србије, Стојан Новаковић, као министар просвете и 
црквених послова, 1882. године доноси нови Закон о основним школама чије су 
одредбе за оно време биле револуционарне. По том Закону су потпуно изједначене 
мушке и женске школе и основна школа је продужена са четири на шест година. Прва 
четири разреда чине нижу, а пети и шести разред вишу основну школу. 
Шестогодишње школовање деце у Србији било је обавезно што представља новину у 
односу на претходне прописе. За нижу основну школу наставни план је донесен 1883. 
године и према њему је земљопис (са историјом) у мушким и женским школама био 
заступљен у другом са два и трећем и четвртом разреду са три часа седмично. 
Историја србска се изучавала у четвртом разреду са четири часа седмично у мушкој и 
женској основној школи. Наставни план за вишу основну школу (пети и шести 
разред) донесен је 1884. године и према њему се земљопис изучавао у петом и шестом 
разреду са два часа седмично. Према новом наставном плану и програму из 1891. 
године за ниже основне школе (мушке и женске) највећи фонд часова имао је српски 
језик (30), рачун (16) и земљопис са девет  часова. 

Закон о народним школама донесен је1899. године и у односу на претходни 
имао је знатније измене. Народне школе се деле на ниже (забавишта и основне) и 
више (грађанске, односно продужене и девојачке). Народне школе могу бити јавне и 
приватне. Земљопис и српска историја изучавали су се као један наставни предмет са 
три часа седмично у трећем и четири у четвртом разреду. Овај наставни план и 
програм биће у употреби све до формирања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.  

Стварањем Краљевине СХС 1. децембра 1918. године у једној држави нашле су 
се  Србија и Црна Гора и крајеви у којима су у употреби били различити образовно-
васпитни системи и било је потребно донети јединствен настани план и програм за 
целу државу. Наставни план и програм Краљевине Србије из 1899. године коригован 
је 1920. године како би се програмски обухватиле све покрајине Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца. Тако су у програмске садржаје наставе земљописа из 1899. 
године у трећем разреду додате следеће теме: Управа, грб и застава Краљевине, затим 
Потисје и делови Подунавља, а четвртом: “Опис и укупан преглед Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, с кратким описом и цртањем свих српских земаља, а нарочито 
суседних” (Ђуричковић, В. 1990).  

Године 1942. доноси се нови наставни план и програм за основну школу у коме 
се географија изучава у оквиру предмета: Отаџбина и њена прошлост. Систем 
образовања и васпитања у Југославији од њеног формирања 1918. године често се 
мењао. Промене су углавном условљавали друштвено-економски и политички 
фактори. Честе промене временског трајања општеобразовних школа (основна и 
гимназија) уносиле су збрку у конципирање наставних планова и програма. Тако је 
основна школа временски трајала четири, шест, седам и осам разреда (година). 
Године 1929. донесен је Закон о народним школама по коме је уведено обавезно 
осмогодишње школовање. Наставни програми из географије били су конципирани на 
принципу концентричних кругова у вишим разредима основне школе и гимназијама. 
Таква методолошко-методичка поставка изучавања географије у основној школи и 
гимназији негативно је утицала на њен развој као науке и школског предмета, због 
понављања програмских садржаја, али се није могло избећи. Овакав методолошки 
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поступак у изучавању географије у општеобразовним школама задржао се све до 
увођења средњег усмереног образовања и васпитања (1977) које је деградирало 
целокупан школски систем. 

Настава географије у осморазредној основној школи од 1945. до 1959. године 
изучавала се са два часа седмично у трећем, шестом, седмом и осмом разреду, и са 
три у четвртом и петом. Према наставном плану и програму из 1945. године у трећем 
разреду основне школе изучавали су се следећи наставни садржаји: Понављање и 
употпуњавање географских појмова; Стране света и нови географски појмови; Израда 
и читање земљописних карата; Обрада сливова; Општи преглед Србије и Кратак 
преглед осталих федералних јединица, а у четвртом: Упознавање административне 
поделе Демократске Федеративне Југославије; Обрада осталих федералних јединица; 
Општи преглед Федеративне Југославије; Суседне и словенске земље и Наши 
савезници (тема: Наши савезници 1956. године замењена је темом Географски 
положај Југославије на Балканском полуострву и у Европи).  

Године 1952. повучени су из употребе претходни наставни планови и програми 
и донесени нови за четворогодишње основне школе, продужене (пети и шести) и 
више разреде осмогодишње школе (ниже разреде гимназије). Географија се изучавала 
у петом са три и шестом, седмом и осмом разреду са два часа седмично. У петом 
разреду се изучавала Општа физичка географија, шестом, Азија, Африка, Америка, 
Аустралија, Океанија и Поларне области, седмом, Европа и осмом, Југославија. 
Настале су следеће измене у наставном плану и програму у односу на 1948. годину: 
Европа је из шестог разреда пребачена у седми (због чега је смањен фонд часова у 
шестом разреду за један) а географија Југославије у осми разред. 

Први Закон о основној школи у Србији и нови наставни план и програм 
донесен је 1959. године. По овом Закону општеобразовна осмогодишња школа добила 
је име основна. Према наставном плану и програму из 1959. године географија се 
изучавала са два часа седмично у шестом, седмом и осмом разреду основне школе. У 
шестом разреду су се изучавали Основи опште географије и Европа са СССР-ом, у 
седмом: Азија, Америка, Африка, Аустралија, Океанија и Поларне области, и осмом: 
Југославија. У нижим разредима основне школе изучавају географски садржаји у 
оквиру предмета: Познавање природе и друштва, Познавање природе и Познавање 
друштва. Наставни план и програм из 1959. године допуњен је 1962. године, али су 
географски програмски садржаји остали непромењени. 

Закон о основном образовању и васпитању донесен је1974. године, а  
географија је била заступљена у петом са једним часом и шестом, седмом и осмом 
разреду са два часа седмично. Просветни савет је одлучио да се реализација 
“заједничког плана и програма уводи постепено: у првом, другом и петом разреду од 
школске 1977/78. године, у трећем и шестом од 1978/79. године, у четвртом и седмом 
од 1979/80. године и у осмом разреду од 1980/81. године. Просветни савет је такође 
донео одговарајуће “Упуство за примену Заједничког плана и програма у 
целини”(Тешић, В. 1980). У петом разреду основне школе изучавала се Општа 
физичка географија, шестом: Европа са СССР, седмом: Ваневропски континенти и у 
осмом географија Југославије са основама самоуправног социјализма. 

 На Просветном савету Србије 1984. године донесен је Заједнички план и 
програм васпитно-образовног рада у основној школи. Према њему географија се 
изучавала у петом са једним, и шестом, седмом и осмом разреду са два часа седмично. 
У петом разреду су се изучавали Елементи опште географије, шестом: Елементи 
опште и регионалне географије Европе и СССР-а, седмом: Регионална географија 
ваневропских континената и осмом: географија СФР Југославије. Године 1990. фонд 
часова и програмски садржаји остали су исти у односу на наставни план из 1984. 
године. 
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Развој наставе географије у гимназијама 
 

У време Првог српског устанка Иван Југовић  је у Београду 1808. године 
основао Велику школу. На отварању Велике школе говорили си Карађорђе Петровић 
и Доситеј Обрадовић. Говорећи о значају школе, Карађорђе је истакао: “Видите, ми 
имамо довољно мишица за одбрану Србије, али немамо довољно вештих људи за 
управљање. Да ми знамо државу водити онако како знамо водити војску, друкчије би 
сада стајали. Учите се ви, дакле, да наставите наше срећно започето дело. У вама је 
сва надежда наша са те стране”(Гавриловић, А. 1902). Познато је у историји да је 
српски народ имао “више снаге за рат него за мир, који су после најтеже и највише 
ратне победе у српској историји, остали без снаге да је потврде у миру”(Ћосић, Д. 
1982) Дакле, српски народ је, по правилу, увек изгубио у миру што је добио на бојном 
пољу.  

Радослав Перовић на основу својих истраживања закључује: “Сад је поготову 
јасно да се Велика школа тако звала у односу на мале школе и да је била врста 
гимназије специфичног практичног смера, а не какав универзитет у малом или висока 
школа,  или њихова претеча, и сл.” (Перовић, Р 1980)  Ако се познаје друштвено-
економски и културни развој Србије, у њој није било ни минималних услова за 
почетак развоја Универзитета, чије претече морају да буду средње школе. 

У Великој школи, поред осталих наставних предмета, изучавало се “Свеопште 
земљописаније”. Први професори географије на Великој школи били су Иван Југовић, 
Миљко Радоњић и Михаило Поповић. У првом разреду Велике школе изучавао се 
Општи земљопис, а у другом Општи земљопис и Географско-статистичка историја 
Мађарске, Русије, Енглеске, Француске, Пољске, Аустрије, Турске и статистика 
Србије. У трећој години се наставља изучавање Географско-статистичка историја 
наведених држава. У Великој школи се изучавало шеснаест наставних предмета 
(Љушић, Р. 1988). Велика школа је престала са радом 1813. године. 

Године 1830. у Београду је основана виша школа (наставак Велике школе), 
односно гимназија. Прве школске године (1830/31) у први разред се уписало свега 
тринаест ученика. У школи су се изучавали следећи наставни предмети: српска 
граматика, општа историја, општи земљопис, јестествена историја, рачун, немачки 
језик и писање. Због лоших резултата рада сви су ученици упућени да понове разред. 
Наставу је из свих предмета изводио професор Димитрије Исаиловић. Године 1833. 
школа је премештена у Крагујевац да би се материјално и кадровски стабилизовала. 
Школске 1934/35. године наставу су изводила три професора: Димитрије Исаиловић, 
Исидор Стојановић и Григорије Новаковић. У школи се изучавало десет наставних 
предмета, међу којима и “земљописаније”. На иницијативу Димитрија Давидовића, 
“попечитеља просвештенија”, књаз Милош Обреновић даје сагласност да се виша 
школа реорганизује у гимназију 1835. године. Том реорганизацијом она је продужена 
на четири године. Школске 1835/36. године у њој је радило четири професора и имала 
је 84 ученика. 

Године 1836. донесен је “План за школе како имају постојати”. Исте године 
отворене су три дворазредне главне школе, и то у Чачку, Шапцу и Зајечару. Ово су у 
суштини полугимназије јер су се њихови ученици по завршетку могли уписивати у 
трећи разред гимназије, из чега се може закључити да су им наставни планови и 
програми били слични. Ове школе су школске 1839/40. године добиле име 
полугимназије. Године 1838. извршена је велика реорганизација школа у Кнежевини 
Србији. Гимназија у Крагујевцу продужена је на пет година. Географија се изучавала 
у првом, другом и трећем разреду. Наставни план за гимназије донесен је 1838. 
године, и то без недељног фонда часова. Наставници су самостално одређивали и 
фонд часова и програмске садржаје. У првом разреду се изучавало “Земљописаније 
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математическо и понаособ Србија”, у другом: “Из земљописанија воступленије у 
земљописаније и из политическо о Европи”, и у трећем: “Из земљописанија: Азија, 
Африка, Америка и Аустралија”. 

У Београду је 1839. године отворена гимназија која је почела са радом 
истовремено са првим и другим разредом. У прву годину су уписивани ученици који 
су завршили четвороразредну основну школу (нормалну), а у други разред они који су 
завршили први разред гимназије у Крагујевцу. Први разред имао је 44, а други 27 
ученика. Потребно је нагласити да се организација школе највећим делом темељила 
“на утврђеном концепту по коме је радила гимназија у Крагујевцу, која је тренутку 
када је донета одлука о оснивању београдске гимназије била петоразредна школа, са 
“три граматикална разреда и два разреда човечности” (Тешић, В, 1989).  Прво упуство 
о раду београдске гимназије донесено је 1839. године под именом “Наставленије 
професорима гимназије београдске”. Упуство је донело “Попечитељство 
просвештенија Књажевства Србије”. У упуству су дате инструкције професорима 
како да изводе наставу и захтев да се морају “старати не само о  “изображенију ума”, 
него и о “облагорођењу срца, добром владању и примерној хравствености ученика, и 
то у духу хришћанског морала”(Ћунковић, С. 1971). У Првој београдској гимназији 
географија се изучавала у првом, другом и трећем разреду. 

Општи закон о школству (“Устројеније јавног училиштног наставленија”) 
донесен је 1844. године. Одредбама тога закона разредна настава замењена је 
предметном, а то је крупан догађај у развоју школства у Србији. Општим законом о 
школству из 1844. године донесен је прецизан наставни план за гимназије у коме је 
тачно одређен недељни фонд часова по предметима и полугодиштима. Према 
поменутом закону, постајала су два типа гимназија: полугимназије у чтворогодишњем 
трајању и пуне гимназије са шест разреда. У полугимназијама се географија изучавала 
у сва четири разреда, и то у свим полугодиштима са фондом од три до пет часова 
седмично. Имајући у виду степен развоја географије као науке, овај фонд часова био 
је довољан и поред тога што се радило о формирању српске државе, када национални 
предмети имају велику улогу и значај. У шесторазредној (пуној) гимназији у петом 
разреду географија се изучавала у оба полугодишта, а у шестом само у првом. Треба 
истаћи да је заступљеност природних наука у наставном плану била незнатна, а 
физика и хемија се уопште нису изучавале. Наставни програми били су у целости 
прожети хришћанством, као основном образовном оријентацијом школе. У 
гимназијама су се припремали ученици за наставак школовања, на Лицеју, а затим 
будући учитељи, официри и други државни службеници. У школској 1845/46. години 
у београдској гимназији било је 180 ђака, а у три полугимназије 331. У наведеним 
школама радило је 18 професора. 

Ради што успешнијег рада београдске гимназије, 1853. године донесен је закон 
о гимназијама под називом: “Устројеније књажевско-србске гимназије”. Овај закон се 
односио и на полугимназије. Реорганизација гимназије извршена је у скаду са руским 
класичним гимназијама. Тим законом гимназија у Београду је продужена на седам 
година, а полугимназије су и даље остале четвороразредне. Према новом наставном 
плану и програму, географија се изучавала у првом, другом, трећем и седмом разреду. 
Одредбама овог закона први пут се уводи бројчано оцењивање ученика. Школске 
1857/58. године београдска гимназија имала је 250 ученика, а три полугимназије 927. 
У београдској гимназији и три полугимназије у Србији радило је исте школске године 
29 професора. Интеренсантно је да 1854. године од 11 професора Београдске 
гимназије нико није био рођен у Кнежевини Србији (Трговчевић, Љ. 1996). 

Нови закон о регулисању рада гимназија донесен је 1863. године и по њему 
основни задатак гимназија био је да припреми ученике за школовање на Лицеју. 
Прецизније речено, гимназија је “училиште у коме се младеж полезним знањима 
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обучава у поглавитој цељи: да се за слушање виших наука спреми”. Географија се 
изучавала у првом, другом и четвртом разреду. Законом нису прецизирани ни 
недељни број часова по предметима, ни програмски садржаји, већ је то остало у 
надлежност наставничких колектива. У београдској гимназији географија је била 
заступљена у првом разреду са 4, у другом са 3 и у четвртом разреду са 2 часа 
седмично (Тешић, В. 1989). У поменутом закону су детаљно разрађене обавезе 
ученика, а посебно њихов однос према раду, похађању наставе, дисциплини ученика и 
казненим мерама. 

Трговачка школа је због пропуста у раду, укинута и уместо ње је 1865. године 
донет Закон о устројству реалке. Према овом закону, реалка је “училиште, у коме се 
младеж обучава у полезним знањима за грађански живот и спрема се у исто време за 
слушање виших техничких наука”(Чубриловић, В. 1974). Реалка је трајала шест 
година. Наставни планови и програми гимназија били су истоветни за први и други 
разред. Након доношења закона о формирању реалки, долази до њиховог 
интензивнијег отварања у унутрашњости Србије. Школски закон за гимназијске 
ученике из 1864. године замењен је новим 1871. године, који је у односу на постојећи 
био још ригорознији према ученицима који не изршавају  своје радне обавезе. За све 
гимназије било је карактеристично да су се страни језици много изучавали, док су 
природне и техничке науке биле запостављене. 

Привремени наставни план за гимназије донесен је 1873. године. У поменутом 
наставном плану први пут је тачно прецизиран  број часова недељно за сваки 
наставни премет по разредима. Географија се изучавала у првом, другом и четвртом 
разреду. Због преоптерећености ученика новим наставним предметима и њиховим 
програмским садржајима, Савет гимназије у Београду тражио је од Министарства 
просвете и црквених дела, поред осталог, да се трајање гимназије продужи са шест на 
осам разреда и да “се обрати већа пажња на реалне предмете, а смањи учење страних 
језика”(Тешић, В. 1989). Министарство просвете и црквених дела је 1873. године 
донело Измене и допуне Закона о устројству гимназија по чијим се одредбама, 
временско трајање гимназије повећава са шест на седам година, са полагањем 
завршног испита после завршеног седмог разреда. У складу са поменутим променама  
донесен је нови наставни план где се географија изучавала као наставни предмет  у 
првом, другом, трећем и четвртом разреду са три часа недељно. Да је географија била 
главни предмет, закључујемо, поред фонда часова, и по томе што се према 
Правилнику о пријемном испиту за упис у гимназије полагао земљопис Србије. 
Изменама и допунама Закона о устројству гиманзија из 1875. године назив 
“полугимназије” замењен је називом “нижа гимназија”. За гимназије које су трајале 
само две године одређује се име “гимназија реалка”.  

Измене и допуне Закона о устројству реалке донесене су 1873. године, где је 
њено трајање је продужено са шест на седам година. Наставни план реалке донесен је 
следеће године, а географија се, као наставни предмет изучавала у првом, другом и 
трећем разреду са три часа недељно и космографија у седмом такође са три часа. 
Овом реформом реалка се према наставном плану и програму “приближила”  
гимназији. Фонд часова из географије није мењан. Школске 1879/80. године у Србији 
је било три пуне гимназије (гимназије у Београду и Крагујевцу и реалка у Београду), 
15 нижих гимназија и 7 дворазредних. У њима је учило 2546 ученика и радило 183 
наставника. 

Нове измене и допуне Закона о устројству гимназија донесене су 1881. године, 
захваљујући ангажовању Стојана Новаковића, министра за просвету. Ове измене су 
обавезале просветне органе “да се донесе нови наставни план, да се њиме изједначе 
прва четири разреда гимназије и реалке и да се по њему израде наставни програми за 
сваки предмет”(Ћунковић, С. 1971). У складу са претходно цитираном одредбом 1881. 
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године донесен је нови наставни план за гимназије и реалке. Прва четири разреда 
имала су истоветне наставне планове и програме, а од петог разреда настају 
усмерења, односно разлике. Што се тиче географије и космографије оне су биле 
заступљене у прва четири разреда са три часа недељно.  

Нови наставни план за осморазредну гимназију донесен је 1888. године и 
географија се изучавала у 1, 2, 3, 4 и 8 разреду. Привремени наставни програми 
достављени су школама  1890. године, а они ће касније послужити као основа за 
израду сталних наставних програма. До њиховог изједначавања ће доћи 1898. године. 
На испиту зрелости (матури) полагала се општа историја са земљописом. Школске 
1897/98. године у Србији је било 22 средње школе, у којима је учило 6715 ученика и 
радило 397 наставника. 

Закон о средњим школама донесен је 1898. године, као и одлука о постојању 
пет потпуних гимназија (две у Београду и по једна у Крагујевцу, Нишу и Зајечару), 
четири непотпуне шесторазредне (Шапцу, Пожаревцу, Чачку и Врању) и две 
непотпуне четвороразредне (Ваљеву и Пироту). Након тога отворене су приватне 
гимназије: шесторазредне у Ужицу, Крушевцу и Јагодини, и четвороразредне у 
Неготину, Смедереву и Алексинцу. 

Наставни план и програм за гимназије донесен је 1898. године, и то за сва три 
типа гимназија (реалне, класичне и одељења реалки). У реалној гимназији географија 
се изучавала у првом и другом разреду са три и у трећем и четвртом са два часа 
недељно. У класичној гимназији географија се изучавала у првом и другом разреду са 
три и у четвртом и осмом разреду са два часа недељно, што значи да је географија је 
на крају 19. века имала одличан положај у гимназијама. Географија је од 1873. до 
1900. године углавном изучавана у прва четири разреда, тј. била  је предмет нижег 
течаја (Радивојевић, Т. 1920). Сматра се да је Цвијићева школа допринела да се она 
уведе у више разреде гимназија као посебан наставни предмет. 

Министарство просвете је 1902. године у наставни план реалних гимназија 
увела руски језик с књижевношћу са два часа недељно у седмом и осмом разреду. 
Министарство за просвету је дало упуство да се руски језик с књижевношћу уведе 
уместо неких других предмета, а посебно уместо часова латинског језика. Због тога је 
дошло до измене у наставном плану па се географија изучавала у првих шест разреда. 
Школске 1902/3. године у Србији је било 18 потпуних и непотпуних гимназија, а 
1911/12. године 22. 

У току Првог светског рата школе у Србији нису радиле и прекинут је развој 
школског система који је изграђиван. Припреме за отварање школа почеле су након 
завршетка рата и формирања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Већ 1919. године 
донесен је наставни план и програм за гимназије који је био привремен и прилагођен 
скраћеном школовању. Структура ученика гимназија била је хетерогена по сваком 
основу. Из тих разлога су прве школске године 1918/19. и 1919/20. биле несталне: 
трајале су од 16. јануара до краја јуна и од првог августа до 15. јануара, а настава је 
извођена по скраћеном поступку. Да би се омогућило великом броју ученика, који су 
у току рата изгубили две или више година, да наставе школовање, установљени су 
матурски течајеви у трајању од три, шест, дванаест и осамнаест месеци. Ученици који 
су са успехом положили те течајеве превођени су у старије разреде (Глигоријевић, Б. 
1989). Географија се изучавала од првог до четвртог разреда са 18 часова. По 
скраћеном наставном плану и програму завршавали су разреде и ученици који су 
редовно уписани у школу. 

Већ школске 1920/21. године донесен је нови наставни план по коме се 
географија изучавала у првом, другом, петом, шестом и седмом разреду. Наставни 
план за гимназије је често мењан, а посебно недељни фонд часова по разредима. 
Нижи течајни испит полагао се после четвртог разреда, и то из: српског, математике, 
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историје и географије. Виши течајни испит полагао се после осмог разреда из 
предмета: српског, математике, латинског језика, историје, географије и страног 
језика. Географија се високо котирала међу школским предметима у наставним 
плановима гимназија. Према наставном плану гимназије из 1921. године географија се 
изучавала у првом, другом, шестом и седмом разреду, а 1926. године у првом, другом, 
трећем, четвртом, петом, шестом и осмом разреду. Године 1921. географија је имала у 
свим разредима гимназије 16, а 1926. године 18 часова. 

Нови наставни план и програм за гимназије (реалну, класичну и реалку) 
донесен је 1930. године. Према новом наставном плану и програму, у реалној 
гимназији географија се изучавала у свим разредима са два часа седмично. У 
класичној гимназији и реалки географија се изучавала у свим разредима са два часа, 
изузев у седмом са једним часом недељно. Методичка упуства за реализацију 
наставних планова и програма публикована су 1936. године и у њима се истиче да 
“треба настојати да ученици што боље упознају своју домовину и народ... Свестрано 
познавање своје отаџбине услов је да се она што јаче заволи” (Програм и методска 
упуства за рад у средњим школама). На крају програмских садржаја детаљно су 
разрађени циљеви наставе географије, корелација са другим наставним предметима, 
методе рада и наставна средства. Од 1873. до 1930. године промењено је дванаест 
наставних планова. 

Тодор Радивојевић је сматрао да је географија програмски изгубила 
доношењем новог наставног плана и програма 1930. године. Он аргументовано 
тврдио да су уместо њених садржаја уведени садржаји из метеорологије, 
космографије и етнологије (Радивојевић, Т. 1931). Боривоје Милојевић је дао 
методолошко-програмске примедбе на распоред и структуру географских садржаја 
који се изучавају у гимназији (Милојевић, Б. 1934).  

Министарство просвете ФНР Југославије је 1946. године донело нови наставни 
план и програм за гимназије “са обавезном применом у другом полугодишту”(Игнић, 
С. 1989). Географија се изучавала у првом са три, а у свим осталим разредима са два 
часа недељно. До школске 1948/49. године настава се одвијала према наставном плану 
и програму из 1946. године. Савезни министар за школство Владе ФНР Југославије 
доноси 1948. године уредбу о подели гимназије на два степена: нижи (први, други и 
трећи разред) и виши (четврти, пети, шести, седми и осми разред). 

 Радован Теодосић закључује “да су године 1949., 1950. и 1951. биле године 
које су означавале почетак заокрета у погледу идејности на читавом плану културно-
просветног живота, а посебно у школама, године у којима се врши промена у 
наставним плановима, програмима и уџбеницима и у њих се уносе нови 
садржаји”(Теодосић, Р. 1971). Влада ФНР Југославије је1952. године донела Закон о 
обавезном осмогодишњем школовању. Према овом Закону, гимназија се морала 
поступно трансформисати на четворогодишње трајање. Ово је посебно утицало на 
пооштравање критеријума уписа ученика у гимназије, њихово школовање и полагање 
завршног испита. 

Нови наставни план и програм почео је да се примењује школске 1953/54. 
године и то у петом разреду, а то значи да је школске 1956/57. године био у употреби 
у свим разредима. Према Правилнику Просветног савета Србије, школске 1956/57. 
године уведен је пријемни испит за упис ученика у први разред гимназија који  се 
састојао из писменог и усменог испита. Школске 1954/55. године укида се мала 
матура и почиње примена Правилника Просветног савета Србије о полагању Вишег 
течајног испита. Према том Правилнику, на Вишем течајном испиту не полаже се 
географија, што говори о њеном месту у образовно-васпитном систему. Према 
наставном плану и програму из 1953. године, географија се изучавала у вишим 
разредима гимназије са три у петом и шестом и са два часа недељно у седмом разреду. 
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Основни Закон о школству ФНР Југославије донесен је 1958. године и његовим  
одредбама  велики део компетенција пренет је са савезног на републички ниво. Овим 
и републичким законима, који су проистекли из њега, нормирани су резултати 
реформи образовно-васпитног система. Према Закону из 1958. године, гимназија је 
трајала четири године и била је подељена на два смера: друштвено-језички и 
природно-математички. Географија је, због места које заузима у систему наука и 
образовању и васпитању младих, имала исти фонд часова и програм у оба смера. 
Наставни план за оба смера гимназија донесен је од стране Просветног савета Србије 
1960. године. Географија се изучавала у првом, другом и четвртом разреду са два часа 
недељно. 

Нови Закон о средњем образовању донела је Скупштина Србије 1967. године. 
Законом су дефинисана три типа гимназија: друштвено-језичка, природно-
математичка и математичка. Географија се изучавала у свим типовима гимназија у 
првом, другом и трећем разреду са два часа недељно. Овај фонд часова географија ће 
задржати све до 1977. године. 

Увођење средњег усмереног образовања и васпитања 1977. године разорен је у 
целости систем средњих школа, а посебно гимназија, које су биле стецишта 
талентованих професора и ученика. У средњем усмереном образовању и васпитању 
посебно су били угрожени талентовани ученици. Реформа средњег усмереног 
образовања почела је   1987. године мењањем наставних планова и програма, 
смањењем броја струка, профила стручности и занимања. Године 1990. донесен је 
Закон о средњим школама који је дефинисао постојање три типа гимназија: општа, 
друштвено-језичка и природно-математичка. Наставни планови за сва три типа 
гимназија донесени су на седници Просветног савета Србије 1990. године. Географија 
се изучава са два часа недељно у првом, другом и трећем разреду у свим типовима 
гимназија. Законом о средњем школама формиране су две специјалне гимназије у 
Београду: Математичка и Филолошка. У Математичкој гимназији географија се 
изучава са два часа седмично у првом и другом разреду, а у Филолошкој у првом, 
другом и трећем разреду.  

На основу хронолошког прегледа заступљености географије у наставним 
плановима гимназија може се издвојити пет карактеристичних фаза, и то: прва - од 
1830. до 1863, друга - од 1863. до 1920, трећа - од 1920. до 1959, четврта - од 1959. до 
1977. и пета - после 1990. године. 

У првој фази гимназија је трајала 1830. године три, 1835. четири, 1838. пет, 
1844. шест, 1853. седам и 1863. шест година. Од 1830. до 1838. године географија се 
изучавала у гимназији без дефинисања разреда, фонда часова и програмских садржаја. 
Према наставном плану из 1844. године, недељни фонд часова по предметима одређен 
је по полугодиштима, а то није практиковано у каснијим наставним плановима. 
Променом наставних планова 1853. године, географија се изучавала у првом, другом, 
трећем и седмом разреду, али без тачно одређеног броја часова. Дакле, прва фаза је 
време у коме се постављају темељи школству Кнежевине Србије и дефинишу његови 
задаци с типовима школа. 

Другу фазу карактерише стабилизација наставних планова и повећање 
временског трајања гимназије на 8 година. Већ 1874. године, поред класичне 
гимназије, отвара се реалка. Године 1898. постоје три типа гимназија: реалне, 
класичне и реалке. Географија се у њима изучавала углавном у нижим разредима. 
Само се у реалној гимназији 1874. године географија изучавала у седмом и 1888. и 
1898. године у осмом разреду реалке. Недељни фонд часова кретао се од девет до 
дванаест у свим разредима. Од укупног недељног фонда часова, географији је 
припадало 1873. године 7,09%, 1874. године 5,17%, 1886. године 5,16% и 1898. године 
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у класичној гимназији 3,12%, одељењу реалке 4,69% и реалној гимназији 3,90%. У 
овој фази донесен је 1882. године први пут прецизан наставни програм  за гимназије. 

Трећу фазу заступљености географије у наставним плановима и програмима 
гимназија карактеришу честе промене наставних планова и програма, као и реформе 
образовања и васпитања, условљене друштвено-политичким променама и ратовима. У 
овој фази гимназија је трајала 8 година. Географија се изучавала у нижим и старијим 
разредима са просечним недељним фондом часова од четрнаест до деветнаест. Тако је 
часовима географије, од укупног недељног фонда часова у свим разредима, 
припадало: 1920. године 5,38%, 1930. године 8,23%, 1946. године 9,50% и 1953. 
године 10,26%. Највећу заступљеност у наставним плановима гимназија географија је 
имала између два светска рата и непосредно после Другог светског рата, што је  
карактеристично и за друге националне предмете, а нарочито историју. 

 
Табела 2.  Место географије у наставним плановима гимназија у Србији 

 
Година Tрајање 

гимназије 
 

Разредни и недељни фонд часова 
  I II III IV V VI VII VIII Свега % 

1830. 3 године Земљопис се изучава у свим разредима 
1835. 4 године Земљопис се изучава у свим разредима 
1838. 5 година Земљопис се изучава у I, II и III разреду 
1839. 5 година Земљопис се изучава у I, II и III разреду 
1844. 6 година 5+4  4+4  3+3  4+3  2+3  2+0 
1853. 7 година Земљопис се изучава у I, II, III и VII разреду 
1863. 6 разреда 4 3 - 2 - - - - 9 
1873. 6 разреда 4 4 - 3 - - - - 11 
1874. 7 разреда 3 3 3 3 - - - - 12 
1874. 7 разреда          

 Реалка 3 3 3 - - - 3 - 12 
1881. 7 разреда 3 3 3 3 - - - - 12 
1888. 8 разреда 3 2 2 2 2 - - 2 13 

1898. 
Реална 3 3 2 2 - - - - 10 

Класична 2 2 2 2 - - - - 8 
Реалка 3 3 2 2 - - - 2 12 

1902. 8 разреда 3 2 2 2 1 1 - - 11 
1920. 8 разреда 3 3 2 2 2 2 - - 14 
1921. 8 разреда 3 5 - - 2 4 2 - 16 
1924. 8 разреда 3 3 3 3 2 2 - 2 18 
1926. 8 разреда 3 3 3 3 2 2 - 2 18 
1927. 8 разреда 3 3 3 3 2 2 - 1 17 
1930. 8 разреда 2 2 2 2 2 2 1 2 15 
1936. 8 разреда 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
1946. 8 разреда 3 2 2 2 2 2 2 2 17 
1948. 8 разреда 3 3 2 2 3 2 2 2 19 
1952. 8 разреда 3 2 2 2 3 3 2 - 17 
1955. 8 разреда 3 2 2 2 3 3 2 - 17 
1960. 4 разреда 2 2 - 2 - - - - 7 
1969. 4 разреда 2 2 - 2 - - - - 6 
1990. 4 разреда 2 2 2 - - - - - 6 
2010. 4 разреда 2 2 2 - - - - - 6 

 
У четвртој фази временско трајање гимназије смањено је са осам на четири 

године, а основна школа је продужена са четири на осам година. Гимназија је била 
подељена на два смера: друштвено-језички и природно-математички. Географија је 
имала исти фонд часова у оба смера, као општеобразовни предмет. Према наставном 
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плану из 1960. године, географија је била заступљена у првом, другом и четвртом 
разреду са два часа недељно. Часовима географије, у односу на укупан недељни фонд 
часова у свим разредима, припадало је друштвено-језичком 4,31% и природно-
математичком смеру 4,34%. У овој фази почела је са радом  Математичка гимназија у 
Београду. 

У петој фази заступљеност географије, као школског предмета, сведена је у 
реалне оквире. Ово је фаза у којој долази до успостављања  и стабилизације новог 
образовно-васпитног система. Поновним отварањем гимназија је постала школа у 
којој се стиче право образовање, развијају интелектуалне способности ученика, 
стално ради на формирању научног погледа на свет и припреми ученика за успешно 
настављање школовања на Универзитетима.  У наставном плану гимназија географији 
је од укупног недељног фонда часова припада 5%, а у Математичкој и Филолошкој 
гимназији 3,33%. У овој фази долази до афирмације географије. 
 

Развој наставе географије у средњим стручним школама 
 

Географија има велики значај у стручном оспособљавању младих за будућа 
занимања. Разноврсност географских садржаја омогућила је географији да се у 
наставним плановима и програмима средњих стручних школа јави веома рано, па и 
данас географија није изгубила своје место у стручном оспособљавању кадрова. 

Према Закону о школству из 1844. године, формира се Послено-трговачко 
училиште које се касније трансформише у трговачку школу у којој се у првом разреду 
изучавала географија. Године 1858. оснива се четворогодишња трговачка школа у 
којој се изучавала географија за трговину и радиност. Трговачка школа 1881. године 
траје три године, а у првој години се изучавала географија и статистика са 4, у другој 
и трећој са 2 часа седмично. Године 1892. у Државној трговачкој школи, која је 
трајала три године, трговачка географија се изучавала у сва три разреда са два часа 
недељно. Ова школа има и завршни испит на коме се полаже и земљопис. У Српској 
краљевској државној трговачкој академији (1901-1914) трговачки земљопис се 
изучава у сва три разреда са два часа седмично. Српска виша трговачка школа 
формирана је 1916. године у којој се изучавала економска географија у првој и другој 
години са два часа седмично, а трајала је две године. Државна трговачка академија од 
1919. до 1941. године имала је наставу географије у свим разредима са два часа 
седмично, а трајала је четири године. Географија се полагала усмено на завршном 
матурском испиту. 

Према наставном плану и програму из 1948. године географија се изучавала у 
првом и другом разреду са три часа седмично. Променом наставних планова и 
програма 1951. године географија се изучава у средњој економској школи у првом и 
другом разреду са три и у трећем са два часа седмично. Већ 1960. године економска 
географија се изучава у прва два разреда са три часа седмично на књиговодственом 
одсеку, а на комерцијалном са три часа у прва три разреда. Исти фонд часова 
економска географија је имала на оба смера 1969. године. Место географије у 
средњем усмереном образовању у економско-комерцијалној струци било је 
неповољно, свега два часа у првом разреду. У четвртој години комерцијални техничар 
имао је географију два часа седмично. У економско-комерцијалној струци географија 
Југославије појављује се као изборни предмет. Повратком на стари систем средњих 
школа 1990. године географија се изучава са два часа седмично у прве две године до 
школске 1996/97. године када се по одлуци министра за просвету укида у другом 
разреду и поред тога што за њено укидање није били оправданих стручних разлога. 

Прва школа за образовање учитеља основана је 1844. године под именом 
“Наставленије за учитеље основни училишта” у којој се изучавала географија у трећој 
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и четвртој години. Године 1871. у Крагујевцу је отворена учитељска школа која је 
трајала три године. У њој се изучавала географија као посебан наставни предмет у 
првом разреду са четири часа седмично. Године 1877. учитељска школа из Крагујевца 
премештена је у Београд и траје четири године. Године 1881. географија се изучавала 
са два часа седмично у првом и другом разреду. Године 1887. географија се изучавала 
у првом разреду са три часа недељно, а 1896. са два у првом и другом разреду. 
Променом наставних планова и програма 1900. године географија се изучавала у 
учитељској школи седам часова недељно. Од 1920. до 1940. године географија се 
изучавала у учитељској школи по два часа у сваком разреду, а настава је трајала 
четири године. Са истим фондом часова географија је била заступљена од 1953. 
године до увођење средњег усмереног образовања и васпитања. У педагошким 
академијама географија се изучавала са два часа седмично у првом, трећем и четвртом 
и са једним у другом разреду.  

Виша женска школа отворена је 1863. године у трајању од три године. Она је 
1866. године прерасла у четворогодишњу вишу женску школу. У њој се географија 
изучавала у првој, другој и четвртој години са три часа седмично. Она је касније 
прерасла у шестогодишњу школу у којој се географија изучавала у прва четири 
разреда са два часа седмично. Године 1900. формирана је женска учитељска школа у 
којој се географија изучавала само у првом разреду, а 1953. њени ученици су имали 
седам часова географије седмично. 

Богословија је основана у Београду на залагање Доситеја Обрадовића 1810. 
године. Циљ оснивања ове школе је школовање свештеничког и учитељског кадра. 
Крахом Првог српског устанка 1813. године она је престала са радом. Богословија је 
понова отворена 1836. године у Београду у којој се изучавао општи земљопис. Године 
1873. у Богословији је основано друго одељење у коме су били ученици “из српских 
крајева под турском влашћу”(Чубриловић, В. 1974). Исте године у Богословији је 
донесен први пут наставни план и програм у коме се налази и географија. Променом 
наставног плана 1875. године географија је изостављена и поново се уводи 1896. 
године. Богословија је 1930. године у погледу фонда часова географије седмично била 
изједначена са гимназијама. Данас се географија не изучава као посебан наставни 
предмет у Богословији. 

Поред наведених школа, географија се изучавала као посебан наставни предмет 
у свим стручним школама са различитим фондом часова и програмским садржајима. 
У средњим стручним школама “за радничка занимања у читавом послератном 
периоду настава географије је била на најнижем нивоу од 1958. до 1968. 
године”(Ђуричковић, В. 1990). Године 1991. географија као наставни предмет има 
најбољи третман у туристичко-угоститељским школама где се изучава са два часа 
седмично у првом, трећем и четвртом и са једним часом у другом разреду. У правно 
биротехничкој школи географија се изучава у првом са два и у другом разреду са 
једним часом седмично. У осталим трогодишњим и четворогодишњим средњим 
стручним школама географија се изучава са два часа седмично у првом и другом 
разреду. 
 

Место географије као наставног предмета у средњем усмереном образовању 
 

Реформа средњошколског система најављивана је од 1970. године. Носиоци 
реформе су истицали да “стару школу” треба заменити новом која ће бити у функцији 
удруженог рада. Вишак радне снаге и неодговарајући кадрови које су “производиле” 
средње школе приписивани су неодговорајућем систему образовања који програмски 
није прилагођаван савременом привредном развоју. Средње усмерено образовање у 
Србији отпочело је прво експериментално, а затим је примењено над целом 
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популацијом ученика. Треба истаћи да је тај експеримент трајао свега две године тако 
да се нису могле осетити његове негативне, а ни позитивне последице. 

Средња школа је подељена на заједничке основе које су обухватале прве две 
године школовања и оне су програмски представљале континуирани наставак општег 
образовања, односно основне школе и завршну фазу средњег усмереног образовања 
која је обухватала трећу, четврту и пету годину  школовања у којој су се ученици 
припремали за будуће занимање. Заједничко средње образовање у Војводини се 
остварује од школске 1975/76, а на Косову и Метохији од 1977/78. године.  

У централној Србији заједничке основе средњег усмереног образовања и 
васпитања прво су примењиване у 13 школа 1976/77. године, да би већ следеће године 
била обухваћена цела генерација ученика. Тако су заједничке основе средњег 
усмереног образовања и васпитања на целој територији Србије школске 1977/78. 
године обухватиле све полазнике првог разреда средње школе. Временски почетак 
увођења средњег усмереног образовања и васпитања по републикама био је различит, 
у Македонији 1970, Хрватској 1975, Црној Гори 1976, Босни и Херцеговини 1980. и 
Словенији 1981. године. Ови подаци указују на то да образовно-васпитни систем у 
Југославији није био целовит, а још бољи показатељ представља поређење наставних 
планова и програма истих наставних предмета, али и струка. Рад на изради 
заједничких васпитно-образовних језгара на нивоу Југославије доживео је потпун 
неуспех (Рудић, В. 1989).  

Положај географије као наставног предмета у средњем усмереном образовању 
и васпитању мора се посматрати у две фазе: заједничким основама и завршној фази. 
Географија је у заједничким основама средњег усмереног образовања и васпитања  на 
целој територији Србије била заступљена са два часа седмично (Босна и Херцеговина, 
Македонија и Словенија са два часа седмично, Црна Гора и Хрватска са по два часа у 
првом и једним у другом разреду). Значи, географија је у заједничким основама 
доживела дебакл у свим републикама изузев у Црној Гори и Хрватској. Географија је 
у заједничким основама у централној Србији и Косову и Метохији сврстана у скупину 
предмета друштвено-економског подручја, а у покрајини Војводини у хуманистичко, 
друштвено-економско и физичко-здравствену област. Географија је у другој фази 
средњег усмереног образовања и васпитања добила различите образовно-васпитне 
задатке у зависности од струке за коју се припремају средњошколци. 

Ученици саобраћајне струке који су се припремали за возаче моторних возила 
трећег степена стручности и саобраћајне техничаре (четврти степен) изучавали су 
предмет саобраћајни системи у трећој години са два часа седмично чији су 
програмски садржаји били углавном из саобраћајне географије. Саобраћајне системе 
изучавали су и ученици трећег степена стручне спреме ПТТ саобраћаја који су се 
припремали за усмеравање поштанских пошиљака свих врста, али и крмар брода 
истог степена стручности. Саобраћајне системе изучавали су ученици четвртог 
степена стручности који су учили за наутичког техничара са два часа седмично у 
трећем и четвртом разреду. Техничари ПТТ саобраћаја изучавали су саобраћајне 
системе и ПТТ географију са два часа седмично у трећој и четвртој години. На Косову 
и Метохији возачи моторних возила трећег степена стручности и техничари друмског 
саобраћаја изучавали су саобраћајне системе у трећој години са два часа седмично. 
Наставу саобраћајних система изводили су професори географије и саобраћајни 
инжењери. 

Ученици угоститељско-туристичке струке четвртог степена стручности 
припремајући се за рецепционара и конобара техничара изучавали су туристичку 
географију у четвртој години као опште стручни предмет. Туристички техничари 
четвртог степена стручности изучавали су туристичку географију у трећој са три и у 
четвртој години са два часа седмично као уже стручни предмет, а основе туризма у 
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трећој години као опште стручни предмет. Туристички техничари и туристички 
водичи  као опште стручни предмет у Војводину су у трећој години изучавали 
туристичку географију  са три и у четвртој години са два часа седмично.  

Ученици економске струке четвртог степена стручности који су се припремали 
за комерцијалног техничара у централној Србији и на Косову и Метохији изучавали 
су економску географију са два часа седмично у трећој и четвртој години.  

Ученици грађевинске струке који су се припремали за техничара хидроградње 
имали су у трећој години два часа хидрологију. Ученици струке културе и 
информисања  свих занимања у централној Србији и на Косову и Метохији изучавали 
су географију у четвртој години са два часа седмично. Иста је ситуација била и у  
Војводини изузев код занимања  књижничар који нису имали географију као посебан 
наставни предмет. Ученици природно-техничке струке изучавали су географију у 
трећој и четвртој години  са два часа седмично у целој Србији. Ученици просветне 
струке у централној Србији и Косову и Метохији изучавали су географију у трећој са 
два и у четвртој са једним часом седмично, а у Војводини са два часа седмично у 
четвртом разреду. 

Корекцијом наставних планова и програма 1986. године географија је добила 
нешто повољнији положај у више струка (правно-биротехничкој, културолошко-
језичкој, природно-математичкој, туристичко-угоститељској и економско-
комерцијалној). Због реформе средњег усмереног образовања и васпитања 1990. 
године наставни планови су примењивани веома кратко време (Рудић, В. 1998). 
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Summary 
 

TEACHING OF GEOGRAPHY IN SERBIA IN THE PAST ONE HUNDRED YEARS 
 

The place and role of geography in general education and secondary vocational schools in Serbia over the 
past hundred years were chronologically represented in the paper. Many methodological problems were noted as 
the result of undefined duration of primary school and high schools. Primary schools lasted from 4 to 8 years, and 
high schools from 8 to 4 years. The higher grades of primary school were the lower grades of high school, while the 
lower grades of high schools were the higher grades of primary school. This problem was solved in 1959 by the 
legal definition of an eight-year elementary and a four-year high school. The teaching programs in the upper grades 
were similar to or identical with the lower grade programs of high school. Geography had a significant place in the 
curricula of general education schools, while in secondary vocational schools its presence depended on the 
profession. 
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