
Са жељом да заједно обележимо значајне јубилеје образовања у туризму на 
Универзитету у Београду - Географском факултету обавештавамо Вас да

Универзитет у Београду – Географски факултет
у сарадњи са 

Удружењем туризмолога Србије
и Балканском мрежом туристичких стручњака

организују национални научни скуп са 
међународним учешћем

Традиција и трансформација туризма 
као просторног феномена
Београд, 3. и 4. новембар 2022. године

    Како је простор неоходан за развој туризма, а временски 
оквир за реално сагледавање његове динамичности, јасна је 
потреба да се са научног и стручног аспекта континуирано 
прате модификације у туризму. Образовање кадрова у 
туризму такође има хронолошку димензију. Универзитетско 
образовање кадрова за туризам у Србији траје од 1962. године, 
када су почеле постдипломске студије туризма на Географској 
студијској групи Природно-математичког факултета 
Универзитета у Београду. Пре педесет година уписана је прва 
генерација студената студијске групе за туризам. На 
Универзитету у Београду - Географском факултету, од 
школске 2007/2008. године обновљен је рад студијске групе 
Туризмологија. 

e-mail: turizmologija2022@gef.bg.ac.rs

Теме научног скупа: 
- Нова садашњост глобалног туризма
- Иновације у теорији и пракси                         
туристичког развоја
- Ризици и ограничења у туризму
- Радови младих истраживача

8.000,00 динара (70 евра за стране госте) обухвата Зборник апстраката радова, сертификат, коктел, промотивни материјал 
и свечану вечеру; 3.000,00 динара за студенте (уз могућност доплате свечане вечере)

Рок за уплату котизације: 15. октобар 2022. године

Инструкције за плаћање:

Сврха уплате: Котизација за научни скуп

Прималац: Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд 

Рачун примаоца: 840-1816666-75

Позив на број: 97-69022284233220004940

КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА СКУПУ

III обавештење



Програм научног скупа  
  

3.11.2022. године  

- регистрација учесника 8.30‒9.30  
- поздравне речи 9.30‒10.30  
- кафе пауза 10.30‒11.00   
- пленарна предавања 11.00‒13.00   

Аутор(и)  Назив рада  
Стеван Станковић  Човек, простор и туризам  

Добрица Јовичић и Никола 
Тодоровић  

Утицај пандемије ковида-19 на глобална 
туристичка кретања  

Снежана Штетић  Туризам јуче, данас и сутра  

Миха Кодерман и Вук Твртко 
Опачић  

Transformation of second home tourism as a 
response to the COVID-19 pandemic – a case 
study of the island of Krk, Croatia  

Барбара Лампич и Дејан Цигале  Aspects of tourism sustainability on organic 
farms in Slovenia  

- ручак 13.00‒14.00  
- рад по сесијамa (распоред) 14.00‒18.00   
- свечана вечера од 20.00  

  
  
4.11.2022. године  

- Тематски обилазак Београда  
  

Научни скуп ће бити одржан у конференцијским салама хотела 
„Палас”  (Топличин Венац 23, Београд).   

Смештај учесника: хотел Палас, е-mail:office@palacehotel.rs, телефон: 
+381-11-218-55-85, +381-11-263-72-22  

https://gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/10/Sesije.pdf

