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Научни скуп са међународним учешћем, под називом: Србија и Република
Српска у регионалним и глобалним процесима, реализован је од 7. до 9. јуна 2007.
године у Требињу, једном од најлепших градова Републике Српске (БиХ) Скуп су
организовали Географски факултет Универзитета у Београду и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци. Након одржаног Скупа штампан је
Зборник радова под истим насловом.
Композицију Зборника чине научни радови саопштени у Пленарном делу
(стр. 7–28) и осам секција (тематских целина), стр. 29– 738: Геополитички процеси и регионалне интеграције (стр. 29–124), Просторно планирање и регионални
развој (стр. 125–204), Одрживи развој и животна средина (стр. 205–316), Демографски процеси (стр. 317–434), Процеси у мрежи насеља (стр. 435–564), Просторна организација туризма (стр. 565–654), ГИС и картографија (стр. 655–696) и
Реформа школства и методика наставе географије (стр. 697–729).
Извесно је да су многобројна научна саопштења (103 рада саопштило је
147 референата) била усмерена ка међусобном повезивању теоријско-методолошких основа географије, туризмологије, просторног планирања, демографије и геопросторних основа животне средине, као и проналажењу нових путева афирмације поменутих наука и подручја друштвене праксе и њихове кооперације са другим наукама и дисциплинама. У том смислу истичемо:
– реферате који се односе на развој неких нових дисциплина (туристичке
географије, географских основа просторног планирања, примењене хидрологије,
примењене климатологије, примењене руралне и урбане географије, географије
животне средине, географских информационих система и др.),
– радове који афирмишу нове научне приступе у савременим истраживањима геопростора (перспективни, системски, просторно планерски, геоеколошки,
демогеографски, туризмолошки и др.),
– саопштења из области примене квантитативних метода и структурних
анализа (објашњење и разумевање одређених природних и друштвених структура)
у географији, туризмологији, просторном планирању, демографији и науци о животној средини,
– радове који третирају просторну и функционалну организацију појединих геопросторних објеката, појава и процеса,
– реферате који доприносе унапређивању квалитета живота и рационалног искоришћавања и управљања ресурсима,
– радове који произилазе из појединих видова научне кооперације: мултидисциплинарне, интердисциплинарне и сл.,
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– саопштења која указују на јаче, свестраније и стабилније повезивање географије, туризмологије, просторног планирања и демографије са појединим подручјима друштвене праксе итд.
По обимности и научној вредности, посебно по научној оригиналности
резултата, што је нашој ужој професионалној оријентацији и најближе, вредно је
поменути радове саопштене у секцијама: Процеси у мрежи насеља, Демографски
процеси и Просторно планирање и регионални развој. У оквиру ових тематских
целина посебна пажња је посвећена савременим процесима у мрежама насеља Србије и Републике Српске, актуелним геополитичким проблемима у српским земљама, проблемима трансграничних региона и транснационалне сарадње итд.
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