In memoriam
ПРОФ. ДР ПАВЛЕ ТОМИЋ
1948 – 2005.
Др Павле Томић рођен је
17.09.1948. у Турији, општина Србобран.
Основну школу је завршио 1963. у Турији а гимназију у Србобрану 1967. На географској групи Филозофског факултета у
Новом Саду је дипломирао 17. 06. 1971.
Магистарски рад под насловом „Површински токови Бачке“ је одбранио 30.
маја 1974. године на ПМФ у Београду –
Одсек за географију. Докторску дисертацију под насловом „Водоснабдевање насеља и индустрије у САП Војводини“ одбранио је 13. 12. 1977. године на истим
Одсеку. После Радио је као професор географије у Гимназији „Јован Јовановић
Змај“ у Новом Саду. Изабран је 1. 2.
1974. за асистента на Институту за географију ПМФ у Новом Саду. Потом је 1978. изабран за доцента, 1983. за
ванредног професора, а 1992. за редовног професора. Предавао је Општу
привредну географију. Истовремено је изводио и наставу из Историјског
развоја географије и Географских основа заштите животне средине. Упоредо је изводио наставу из Економске географије на Вишој економско-комерцијалној школи у Новом Саду. У издању ове школе штампано му је више уџбеника.
На Департману за географију, туризам и хотелијерство, изводио је
наставу на различитим смеровима. За потребе основношколске и средњошколске наставе написао је четири уџбеника. Укупан библиографски попис износи 230 јединица од тога 106 научних радова; 10 стручних; 4 научно-популарна; 18 уџбеника; 78 ауторских јединица за енциклопедију; 15
оцена радова других аутора. Од научних радова 36 је реферисано на научним скуповима у земљи и иностранству. Од укупно 26 објављених географских монографија, 4 је самостално написао док је у преосталих 22 био
коаутор. Више пута је боравио на студијским боравцима у иностранству:
Сегедин, Печуј, Регенсбург, Познањ, Хале, Варшава, Будимпешта, Букурешт, Темишвар, Охрид, Истанбул, Атина, Сучава, Тулча, Лисабон а 2000.
учествовао је са рефератом на 29. светском конгресу географа у Сеулу.
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Проф. др Павле Томић се сврстава у ред познатих научних радника
који су постигли изванредне резултате у развоју географске науке и наставе. Али његове се заслуге проширују на организацију активности како
Природно-математичког факултета тако и Новосадског универзитета. Био
је иницијатор је и реализатор модификације универзитетске наставе у
складу са концептом Болоњске декларације. Заслужан је за развој Института односно Департмана за географију, туризам и хотелијерство у Новом
Саду на чијем је челу био скоро пуну деценију. Може се рећи да је био spiritus movens савремених стремљења на нашем Департману. Био је иницијатор уласка Туризма у наставне и научне процесе нашег Департмана.
Проф. др Павле Томић је био вишегодишњи руководилац научног
пројекта „Комплексна географска истраживања Војводине“ у оквиру којег
је извршено истраживање војвођанских општина и одштампано 40 монографија. Покретач је два научна часописа: Geographica Panonnica и Туризам – Савремене тенденције у туризму. Један је од оснивача и уредника
научно-популарног часописа Геа.
Обављао је низ дужности и функција на ПМФ, Друштву географа
Војводине, Српском географском друштву, Савезу географских друштава
Југославије, научној комисији за рурално планирање Југославије, Универзитету у Новом Саду. Организационе способности нарочито су дошле до
изражаја у раду Покрајинског географског друштва, чији је био председник у периоду 1982-1986. године. Изабран је 2000. године за председника
Српског географског друштва. Ову функцију је вршио до јануара 2004. године. У том својству је организовао Конгрес географа СР Југославије у Београду. Током 2000. године изабран је за редовног члана Научног друштва
Србије, а почетком 2001. године за декана Природно-математичког факултета у Новом Саду. Реизабран је 2004. Подржавао је рад младих истраживача у склопу друштва „Бранислав Букуров“, радио са асистентима и био
ментор више магистарских и докторских теза. Примљен је за дописног
члана Војвођанске академије наука и уметности 2004. и поверено да буде
уредник Енциклопедије Војводине.
За свој рад више пута је похваљен и награђиван. Између осталог,
добио је: Плакету ОО студената ПМФ у Новом Саду; Захвалницу просветног Савета Војводине; Захвалницу Више економске школе из Новог Сада;
Диплому ПМФ из Новог Сада и Плакету Друштва географа САП Војводине; Златну значку Културнопросветне заједнице Србије; Повељу о избору
Научног друштва Србије; Медаљу „Јован Цвијић“ СГД. Надам се да се бар
један делић његиве огромне енергије трајно усадио у нас и да ће нам помоћи да развијамо ПМФ и наш Департман онако како је он то чинио.
др Лазар Лазић
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