
 

Студијски програм: ОАС Географија 

Назив предмета: ТЕМАТСКА КАРТОГРАФИЈА И КАРТИРАЊЕ 

Наставник: Александар Ђ. Ваљаревић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: положен предмет Картографија са топографијом 

Циљ предмета Циљ предмета је примена картографског метода у картирању и моделовању сложених геопросторних 

система и њихових елемената и визуелизацији тематских карата. Помоћу картографског метода врши се квантитативно 

и квалитативно истраживање и сазнање стања и мењања тематике простора: предмета, појава и процеса. 

Исход предмета Развијање способности код студената за моделовање елемената геопростора у виду показатеља, којих 

нема на опште географским картама и графичко представљање разлике нумеричких израза специфичности третиране 

садржине предмета. Нумеричке вредности су наменски целисходно сређене серије. Оспособљавање студената да 

препознају и тумаче различите тематске карте и примене картографских метода картирања у изради различитих врста 

тематских карата и атласа. 

Садржај предмета  

Теоријска настава Увод у тематску картографију, дефиниција; Тематске карте: дефиниција, појам и подела; Елементи 

квалитета карте, квалитативне и квантитавне карте; Структура садржине карте; Картографска изражајна средства; 

Знакови: морфологија знака, картографски језик, семантика картографског језика; Семиоразмерно тематско 

картографисање; Видови семиоразмерног картографисања; Методи тематске картографије – тематског картирања; 

Геоикона; Симбологија, Картографска транзиција – дигиталне карте и атласи. 

Пракична настава Аналитичке карте (поларни графикони експозиција рељефа); Синтезне карте (карта топлих и 

хладних експозиција); Углови нагиба, нагибно мерило, графикони: попречни профил, хипсометријска крива; 

Диференцирани, компаративни и унифицирани вид семиоразмера; Картографски дизајн; Метод картодијаграма и 

картограма; Метод линија кретња; Метод тачака и знакова; Метод вектора; Метод боја. Израда атласа општине са 

сетом тематских карата (тематски атлас) на којима се примењују одговарајући методи тематског картирања и 

картографска изражајна средства а које приказују одређене физичко-географске, друштвено-географске или 

регионално-географске појаве и процесе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  Монолошко-дијалошка метода; Илустрационо-демонстрационе методе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и    
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