ПРОФЕСОР МИЛОРАД ВАСОВИЋ
СВЕСТРАНИ САРАДНИК ЧАСОПИСА „ЗЕМЉА И ЉУДИ”
Када је 1950. године академик Боривоје Ж. Милојевић покренуо
идеју о оснивању популарно научне публикације и дао јој назив „Земља
и људи”, био је вишеструко сигуран да ће серија књига бити од велике
користи ученицима, студентима, наставницима и љубитељима писане
речи из различитих домена географије и сродних наука. Милорад
Васовић је тада био асистент професора Боривоја Ж. Милојевића и
припремао
докторску
дисертацију о Ловћену и
његовој подгорини. Исту је
одбранио
крајем
1953.
године. Био је то значајан
корак ка науци. Исте
године,
на
страницама
часописа „Земља и људи”
број 3, који је уредио
Стеван
Вујадиновић,
средњошколски професор
са најдужим уредничким
стажом
у
Српском
географском
друштву,
млади доктор географских
наука Милорад Васовић
(1926–2005) објавио је рад
посвећен Шумадији.
Познат
као
изванредан
говорник,
писац
неколико
универзитетских уџбеника, обимних научних монографија, популарних
књига и неколико стотина чланака, штампаних у земљи и иностранству,
др Милорад Васовић је до краја живота остао веран популарној
географској читанци „Земља и људи”. Својим прилозима из различитих
домена географије, са терена и из литературе, са предвања и
симпозијума, преносио је читаоцима знање, искуство, лепоту писане
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речи, поуке и поруке. Све то исказано је кроз 37 објављених радова,
који имају неколико стотина страна и неколико десетина илустрација.
После рада о Шумадији, професор Милорад Васовић се на
страницама „Земља и људи” представио следећим прилозима: О
важнијим поларним експедицијама (књига 4), Географски значај града
Котора у прошлости (6), Живот у Масауи – најтоплијем граду на свету
(10), Камерун (11), Ледници Мон Блана (12), Два џиновска тунела за
друмски саобраћај (13), Долином Аријежа до Андоре (14), Сличице из
Цвијићевог живота (15), Екскурзија кроз источне Пиринеје (16),
Бадгаштајн – туристички универзум (17), Боривоје Ж. Милојевић и
његов допринос нашој географској науци (18), Записи о земљи чаја (19),
Географски преображај Јерменске висије (20), Белешке о планини
Голији (21), Горња Јабланица (26), Краков и његова непосредна околина
(27), У земљи бадема и туризма (28), Цвеће у предеоној слици и животу
људи (29), Копаоник и Жупа у вечном допуњавању (30), Утисци из
Токија (31), Мој професор Бора Милојевић (32), Лето и зима у једном
дану (33), Кањоном Драге километар на сат (34), Чари и ћуди
Копаоника (35), Други Златибор (36), Уз стогодишњицу рођења
Боривоја Ж. Милојевића (37), Природни и културни објекти
проглашени за светски баштину (39), Наш зборник и његов уредник
(40), Једног лета на Дурмитору (41), Два силаска у кањон Таре (42),
Задовољства и узбуђења на Мон Блану (43), Лавине и магле на високој
планини (44), Ловћен у нашем и вечном памћењу (45), Цвијићеве
невоље на истраживачким путовањима (46), Ново рухо Троноше и
Тршића (47) и Парњак Београда у Републици Српској (52).
Први рад на страницама нашег часописа професор Милорад
Васовић је објавио 1953, а последњи 2002. године. То је временски
период од готово пет деценија. Време је то када су се географија и
издавачка делатност Српског географског друштва брзо развијале.
Значајан допринос томе дао је професор Милорад Васовић, својим
прилозима у часопису „Земља и људи”, не запостављајући и друга
издања у којима је оставио дубоке трагове својим научним чланцима и
обимним монографијама.
Др Стеван М. Станковић

8

