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In memoriam

Проф. др Марина Тодоровић
(1955–2010)
Преминула је др Марина Тодоровић, ванредни професор Географског факултета Универзитета у Београду, истакнути научник, велики путник и географ на делу. Научну каријеру је започела у Географском институту „Јован Цвијић” САНУ 1980. године, по завршетку студија на Одсеку
за географију ПМФ. Пуних 28 година, од младог истраживача приправника до врсног научника (звање научног сарадника стекла је 1999. а вишег
научног сарадника 2004. године) учествовала је у реализацији бројних институтских научно-истраживачких пројеката, од фундаменталних теоријских до примењених истраживања. Научна делатност Марине Тодоровић
обухватала је поље комплексног изучавања руралних простора, кроз повезивање руралне географије, демографије и туризмологије, а своје богато
истраживачко искуство и сазнања преточила је у експертски рад на изради
бројних стратегија развоја и просторних планова. Богат опус научног и
стручног рада, пројекти којима је руководила, међународни контакти и сарадња коју је остварила, пленарна излагања на домаћим и међународним
конференцијама сведоче о неисцрпној енергији, знању, свестраности и реномеу др Марине Тодоровић. Као иницијатор и организатор, била је прва
жена председник Српског географског друштва, и са оптимизмом само њој
својственим, креативним и озбиљним залагањем допринела је реализовању
Првог конгреса српских географа (2006. године), увођењу Српског географског друштва у Европску асоцијацију географа, организовању више
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научних скупова, бројних семинара за едукацију наставника и на десетине
стручних путовања по Србији и иностранству. Октобра 2008. године изабрана је за ванредног професора Географског факултета Универзитета у
Београду и шефа Катедре за туризмологију. Са истим жаром са којим се
посвећивала науци, прихватила се и педагошког рада, са жељом да стечена
научна знања пренесе кроз наставни и менторски рад и да новооснована
Студијска група за туризмологију постане лидер у школовању кадрова за
туризам у Србији. Била је професор Високе туристичке струковне школе
из Београда и почасни професор Географског факултета Универзитета у
Клужу (Румунија).
Марина је живела интензивно, отвореног срца и душе, топла, предусретљива, као неко код кога сте увек ишли по добар стручни и пријатељски савет и подршку. Умела је да каже „ко зна зашто је то добро” и да у
свему и свакоме пронађе позитивну страну. Била је стуб своје породице,
поуздан пријатељ, цењени сарадник и диван саговорник.
Др Гордана Војковић
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