
СТОГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА АКАДЕМИКА 
БРАНИСЛАВА БУКУРОВА 

Пре једног века, 13. априла 1909. године, у Остојићеву у Банату, 
недалеко од Аде на југу и Сенте на северу, родио се Бранислав Букуров. 
Током времена израстао је у најбољег познаваоца географских прилика 
Војводине, којој је посветио сву своју професорску и научну каријеру. 
Родитељи су му били учитељи, те је настављајући педагошку традицију 
исте достигао и вишеструко надмашио.  

После завршене гимназије, студирао је географију и посебно се 
интересовао за антропогеографску групу предмета. Дипломирао је 1931. 
године и убрзо после тога постао професор, суплент, гимназије у Сенти, 
а нешто касније и њен директор. Радио је и као професор и директор 
Трговачке академије и Педагошке школе у Новом Саду. Извесно време 
предавао је студентима географије у Београду и Економског факултета 
у Суботици. Највише времена је провео као професор Природно 
математичког факултета у Новом Саду, где је основао студијску групу 
за географију. Генерације ученика и студената у Сенти, Београду, 
Суботици и Новом Саду, памте га по речитошћу на предавањима, 
студиозношћу у писању научних радова и уџбеника. Радови из методике 
и педагогије и данас се уважавају. 

Године 1946. одбранио је докторску дисертацију под насловом 
Долина Тисе у Југославији, која је штампана као посебно издање 
Српског географског друштва. Пре и после тога, истицао се као аутор 
бројних чланака, монографија и уџбеника из различитих географских 
дисциплина, али готово увек са теметиком из геоморфологије и 
привредне географије Војводине. Овом приликом набрајамо само 
неколико научних и стручних радова, који су му омогућили избор у 
Српску академију наука и уметности, Војвођанску академију наука и 
уметности и сврстали га у ред добитника Медаље Јована Цвијића. 

Најпознатији радови професора Бранислава Букурова, човека 
широког образовања, недостижног педагога великог срца, које је 
несебично даривао својим студентима и сарадницима су: Ада, Долина 
Тисе у Југославији, Геоморфолошки приказ Војводине, Вршачке планине, 
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Насеља у северном и средњем Банату, Географске основе железничког 
саобраћаја у Бачкој, Класификација војвођанских градова, Алувијалне 
равни као животни простор на територији Војводине, Географски 
положај Бачких насеља, Језера и баре у Бачкој, Бачка, Банат и Срем, 
Мостови на великим рекама Војводине. На страницама нашег часописа 
„Земља и људи” објавио је чланке о усовима, поплавама у северној 
Италији и реци По, Темишвару, привреди и насељима на северној 
подгорини Фрушке горе и острвској групи Тенерифе. Оставио нам је 
преко 350 радова из којих до детаља упознајемо физичкогеографске, 
друштвеногеографске и регионалне карактеристике Војводине, 
простране равнице коју је приказивао научно основано, теренски 
препознативо и кроз литературу проверено. 

Професор Бранислав Букуров је умро 21. априла 1986. године у 
Новом Саду. Студентско географско истраживачко друштво из овог 
града носи његово име а спомен биста краси комплекс факултета на 
Лиману, подсећа, подстиче и инспирише. Стогодишњица рођења 
прилика је за сећање на човека чија дела и данас живе, читају се и 
цитирају, јер су трајне вредности. 

Др Стеван Станковић 
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