Студијски програм: ОАС Географија
Назив предмета: ТУРИЗАМ СРБИЈЕ
Наставник: Данијела Ж. Вукоичић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да упозна студенте са основама туристичке географије Србије, бројним структурним обележјима и
савременим тенденцијама и трансформацијама геопростора. С обзиром да је овај програм базиран на споју теоријских,
стручних и апликативних знања његов главни циљ је да студенте припреми и оспособи за самостално обављање
специјализованих послова из области туристичке географије, те да на основу значаја историјских, социо-географских,
привредних и других фактора дефинишу врсте, облике и мотиве туристичких кретања, изврше туристичку
регионализацију Србије.
Исход предмета
Оспособљавање студената да разумеју основна елементе, мотиве и факторе туристичких кретања. Посебно је значајно
да се студенти путем примене наведених знања оспособе за анализу туристичких ресурса, разумевање функције
простора у туризму, инвентаризацију, систематизацију простора и посебно заштићених вредности.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Увод. Садржај предмета, циљеви и задаци изучавања туристичке географије Србије, 2. Етапе у развоју туризма
Србије, 3. Србија и њене границе – положај Србије као туристичка вредност, 4. Туристичке вредности Србије, подела
и врсте, 5. Геоморфолошке туристичке вредности Србије, 6. Хидрографске туристичке вредности Србије, 7. Клима као
туристичка вредност Србије и биогеографске туристичке вредности Србије, 8. Антропогене туристичке вредности
Србије, 9. Материјална база туризма Србије, 10. Обим и структура туристичкког промета Србије, 11. Туристичке регије
Србије, 12. Туристичке дестинације Војводине, 13, Туристичке дестинације: Београд, Ђердапска клисура, Подриње,
Шумадија, Поморавље, Копаоник, Златибор, 14. Туристичке дестинације Косова и Метохије, 15. Приоритети развоја
туризма у Србији.
Практична настава
Обрада наставних тема кроз конкретне задатке за студенте. Методологија израде семинарских радова и одбрана
семинарских радова. Израчунавање показатеља, цртање графичких приказа, анализе и интерпретације података,
графикона и карата.
Литература
Станковић М. Стеван (2013). Туристичка географија Србије. Београд.
Јовичић Добрица (2009). Туристичка географија Србије. Београд: Географски факултет.
Станковић М. Стеван (2001). Путевима Југославије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Тодоровић Марина и Штетић Снежана (2009). Рурални туризам. Географски факултет, Београд.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Метода усменог излагања, метода разговора, посматрање и сагледавање актуелног стања у датој области на терену,
анализа и синтеза стања, евидентирање података о актуелним информацијама, илустративно-демонстративна метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
..........
30
семинар-и
10

