ЦВИЈИЋЕВИ ДАНИ
(14 - 16. октобар 2005.)
Сваке године октобар месец је месец обележавања Цвијићевих дана у његовом родном граду Лозници. Ове године је обележавање значајне годишњице –
140 година од рођења великог научника, што је манифестацији дало посебан значај. Организатор Цвијићевих дана је Центар за културу „Вук Караџић“ из Лознице
у сарадњи са Српским географским друштвом и Географским факултетом из Београда. Поводом прославе годишњице рођења Јована Цвијића, у организацију се
укључила и Основна школа „Јован Цвијић“ из Лознице, као домаћин школама из
Србије и Републике Српске које носе име великог научника. Цвијићеви дани су
отворени 14. октобра у Музеју Јадра у Лозници, изложбом „Карте Балканског полуострва Јована Цвијића“, коју нам је приредила Вида Савић-Увалић, кустос Меморијалног музеја Јована Цвијића из Београда. У наставку програма, у сали лозничке гимназије, била је промоција Зборника радова са прошлогодишњег научног скупа, под називом „Бањски туризам Србије“, као и промоција књиге „Географски кампови – Тршић 2004“. У суботу, 15. октобра у Вуковом дому културе у
Лозници организован је научни скуп „Боривоје Ж. Милојевић и Подриње“, на
коме су предавања одржали: проф. др Стеван М. Станковић: „Живот и дело Боривоја Ж. Милојевића“ и „Подриње као предмет проучавања Боривоја Ж. Милојевића", проф. др Велимир Јовановић: „Минералне сировине Азбуковице“, др Марина
Тодоровић и др Бранка Тошић: „Еврорегиони у Подрињу“, Драгољуб Штрбац:
„Дигитална карта Подриња“, Слободан Крстић: „Игњат Васић – Прилог културном развоју Јадра“ и Данијела Милутиновић: „Прилог познавању Бање Бадање и
Радаљске Бање“. Радове су доставили др Даница Маркоска: „Прилог географској
библиографији западне Србије“ и Величко Петрушевски: „Основна школа „Јован
Цвијић“ у Лозници“. Деца из Основне школе „Јован Цвијић“ приредила су свечану приредбу у Вуковом дому, после које смо отишли до Трга Јована Цвијића, где
смо положили цвеће и одали почаст великом научнику. У недељу, 16. октобра,
професори, председник Српског друштва, домаћини и гости, отишли су у Крупањ
у Основну школу „Боривоје Ж. Милојевић“, која носи име великог географа, којем је овогодишњи научни скуп био посвећен. У школи је проф. др Стеван М.
Станковић одржао предавање „Живот и дело Боривоја Ж. Милојевића“. После
предавања смо посетили смо гроб Боривоја Ж. Милојевића на крупањском гробљу и одали помен овом великану. Екскурзијом до црквеног комплекса у Добром
Потоку завршили смо овогодишњу манифестацију Цвијићевих дана. Лозничани
су пропратили Цвијићеве дане. Присуствовали су предавањима и програмима, а
захваљујући новинарима и телевизијским екипама, о овој манифестацији се чуло
у целој Србији.
Данијела Милутиновић
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