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NOTES

Научни симпозијум ”Србија и савремени процеси у Европи и свету”. – Универзитетске географске институције у Србији – Географски факултет Универзитета
у Београду, Департман за географију, туризам и хотелијерство ПМФ Универзитета
у Новом Саду, Одсек за географију ПМФ Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици) и Одсек за географију ПМФ Универзитета у
Нишу, организовале су Научни симпозијум са међународним учешћем под насловом: ”Србија и савремени процеси у Европи и свету”. Овај научни скуп, који је одржан 26. и 27. маја 2005. године у Хотелу ”Оморика”, на Тари (1544 m), организован
је на иницијативу Географског факултета у Београду, који је био носилац свих активности, почев од припремне до завршене фазе Симпозијума.
По програму рада, обиму саопштених радова (124 рада), који су објављени пре одржавања скупа, опсегу публикације, квалитету, броју (148 референата,
од којих је 16 из иностранства – Немачке, Румуније и Бугарске, и бивших југословенских земаља: Босне и Херцеговине – Републике Српске и Федерације Босне и
Херцеговине, Хрватске и Македоније) и професионалној оријентација референата
(географи, просторни планери, урбанисти, демографи, социолози, економисти,
еколози и др.), овај Симпозијум, како је уосталом наглашено на Пленарној седници, али и више пута у медијима касније, представља највећи и, свакако, један од
најзначајнијих научних скупова у историји српске научне географије.
Рад Научног симпозијума ”Србија и савремени процеси у Европи и свету”, био је организован у седам секција:
1) Развој геопросторних наука у Србији и окружењу (13 саопштења и 17
референата), где су саопштени радови о досадашњем развоју, постојећем стању и
перспективама географије, картографије и просторног планирања у појединим
универзитетским и научним центрима;
2) Европска димензија развоја (26 саопштења и 31 референт), у којој су
разматрана сложена питања садашњег развојног тренутка Србије и суседних земаља, укључујући ту мере и акције које треба предузети у различитим сферама друштвено-економског и политичког живота, као и на плану међународне регионалне
сарадње, у контексту интензивирања међународне сарадње, пре свега са европским државама, и бржег укључивања Србије у савремене интеграционе процесе;
3) Демографски процеси (24 саопштења и 31 референт), где су са различитих научних аспеката (демографски, географски, економски, социолошки, медицински, статистички и др.) сагледани разноврсни феномени демографске ситуације у Србији, Републици Српској и Македонији, са нагласком на нека питања од
примарног значаја за демографску будућност поменутих територија (депопулација, процес демографског старења, старачка домаћинства у руралним и градским
срединама и др.);
4) Насеља и савремени друштвено-економски процеси (15 саопштења и 20
референата), у којој су третирана нека важна питања просторне организације људских насеља, као и будућност појединих врста и типова насеља у склопу међу____________
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народних препорука и праксе, пре свега Eurostata, и нових научних концепција у
области планирања урбаног и руралног развоја;
5) Туризам (12 саопштења и 14 референата), са радовима који објашњавају развој туризма као једне од најперспективнијих привредних делатности у будућем развоју Србије и Босне и Херцеговине, где је указано на значај изучавања туризма (развоја туризмологије), заступљеност туристичких потенцијала и могуће
путеве развоја туризма;
6) Животна средина и одрживи развој (20 саопштења и 32 референта), у
којој су разматрани објекти, појаве и процеси у све израженијој деградацији животне средине са указивањем на могућности заштите и унапређења животног
окружења људи сходно темељним поставкама концепције одрживог развоја и
7) Просторно-планерске перспективе (14 саопштења и 21 референт), где
су анализирани са становишта теорије, методологије и праксе просторног планирања у Србији, али и примене европских и уопште светских искустава у овој области у наш систем планирања, многобројни трендови од значаја за будућност Србије у овој важној сфери система планирања.
Има се утисак да овај Симпозијум означава нове путеве развоја географије, као и њој сродних практичних области и наука: просторног планирања, демографије и животне средине.
Марија Мартиновић
Први лист студената демографије – ”ДЕМОГРАФ”, у Србији. – Крајем
2005. године објављен је, на иницијативу студената Географског факултета Универзитета у Београду Студијске групе Демографија, први број популарно-научног
гласила ”ДЕМОГРАФ” (Лист студената демографије, Географски факултет Универзитета у Београду, бр. 1, Београд, 2005, стр. 1–30). Претензије овог листа су да
афирмише науку – демографију, и занимање – демограф, која се тек у новије време развијају у Србији, као и да популарише рад студената у овој области.
Концепцијски овај лист се не разликује од сличних студентских издања,
док се садржински може описати као актуелан, занимљив и примерен.
Први број Листа садржи 15 чланака, чији су аутори студенти треће и четврте године Студијске групе Демографија, као и апсолвенти. Садржаји првог
броја могу се поделити у три тематске целине. Прву целину чине чланци који дају
корисне информације о Студијској групи Демографија, студентским наставним и
ваннаставним активностима и студијама демографије у свету – Упознајте наш
смер, Приматијада 2004. године, Демографија у свету. Друга целина обухвата натписе који се односе на стручне проблеме из разних области демографије, као што
су: етнодемографија, фертилитет, миграције, структуре становништва и популациона политика – Пробијање границе фертилног контингента, Миграције младих,
Етничка структура Црне Горе према резултатима пописа из 2003. године итд. Кроз
ове чланке студенти су показали зрелост у примени стечених знања током студија,
јер се на веома озбиљан и крајње примерен начин баве актуелном демографском
проблематиком. Трећу целину чине радови који дају информације о разним појавама и догађајима који на посредан или непосредан начин дотичу демографску
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проблематику – Еманципација жена, Светски дан Рома, Етно село. На крају листа
приказан је Студијски план Студијске групе Демографија.
Технички и стилски лист је добро уређен, уз напомену да су очекивања
научне и стручне јавности да ће он у наредним бројевима бити квалитетнији и садржајнији.
Убеђени смо да лист ”ДЕМОГРАФ” представља вишеструко корисну публикацију, како за студенте демографије, тако и за Географски факултет Универзитета у Београду, јер на најбољи начин и у добром тренутку промовише демографију као науку и потребу друштва да се ухвати у коштац са сложеним демографским проблемима.
Александар Кнежевић
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