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Др Јован Ђуричић, професор Универзитета у пензији, рођен је 1931. године у Стејановцима, 
недалеко од Руме. Основне студије завршио је на Природно-математичком факултету у Београду 
1956. год. На овом факултету завршио је и магистарске студије 1978. одбранивши магистарску тезу 
под називом “Демографски развитак Новог Сада”. Титулу доктора наука проф. Ђуричић је сте-
као на новосадском Природно-математичком факултету 1986. одбранивши дисертацију под нази-
вом “Бројно кретање и структурне промене становништва Бачке у послератном периоду - закони 
и фактори”. Сферу професионалног интересовања везивао је за области друштвене географије, 
односно за туристичку географију и демографију.

Своју професионалну каријеру проф. Ђуричић је започео у Зеници као професор географи-
је у Гимназији (1957-1960). Следећих пет година провео је на челу Гимназије, као њен директор. 
Потом, 1965. године прелази за директора Међуопштинског просветно-педагошког завода у Зени-
ци, а 1967. године за директора Заједнице за школство у Зеници. Од 1969-1974. године врши посло-
ве просветног саветника за географију у Републичком просветно-педагошком заводу у Сарајеву. 
Након Сарајева, своју каријеру наставља у Новом Саду, радећи у Педагошком институту Војво-
дине, прво, као саветник за географију, затим као помоћник директора и 1983-1990. као директор 
овог Института. Од 1990. до1996, проф. Ђуричић свој професионални рад наставља на Природно-
математичком факултету, на Институту за географију у својству доцента, потом ванредног про-
фесора, а у пензију одлази у звању редовног професора Универзитета.

Јован Ђуричић је највећи део радног века провео у организовању просветно-педагошког рада. Тек 
у 59. години живота долази на Институт за географију где је требало да преузме предмет Методика 
наставе географије. Непосредно након његовог доласка долази до реорганизације наставног процеса 
и увођења новог смера, Дипломирани географ-туризмолог. Нове потребе наставе намећу Ј. Ђуричи-
ћу нова усмерења. Он се у настави оријентише ка туристичким дисциплинама, а у науци ка широкој 
палети дисциплина друштвене географије. Проф. Ђуричић је у току своје каријере на Факултету пре-
носио знања и вештине студентима из четири предмета: Математичке географије, Основа туризма, 
Туристичке географије и Туристичких регија света. На свој младалачки и шармантан начин објашња-
вао је студентима проблематику из ових предмета и упечатљиво дочаравао слике и појаве из простора 
значајних за проучавања Туристичке географије и Туристичких регија света. Током шест година рада 
на Институту за географију веома успешно и креативно обављао је наставу четири предмета од кој-
их је за један конципирао наставни програм, а за два предмета написао је веома запажене уџбенике. 
Његов рад са студентима допуњен је веома успешним менторством при изради 14 дипломских радова. 
Успешно је водио и координирао израдом и две докторске дисертације.
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У свом библиографском опусу Ј. Ђуричић се бавио писањем уџбеника из географије за основне и 
средње стручне школе, као и одговарајућих радних свесака из овог предмета. Као професор Факулте-
та написао је у својству аутора или коаутора два уџбеника: Туристичке регије света за студенте туриз-
молошког смера и Туристичку географију, заједно са др Јованом Ромелићем, за студенте професорског 
смера. Такође, своја научна сазнања и резултате истраживања публиковао је у монографијама, само-
стално или заједно са другим истраживачима, под називом: Општина Зрењанин, Општина Апатин, 
Општина Нови Сад, Општина Сремска Митровица, Становништво Бачке. Своја научна достигнућа 
објавио је и у 12 стручних и научних радова, од којих је један међународног нивоа.

У својим научним истраживањима Ј. Ђуричић се бавио проблематиком веома широког спек-
тра интересовања, што је одговарало природи предмета које предаје. Његово учешће на свим 
научним пројектима на Институту било је изузетно драгоцено. Највише радова написао је из 
домена географије становништва, привредне географије и туризмологије. За готово све његове 
радове карактеристично је да су посвећени интересантним проблемима географије, који су били 
у жижи интересовања ове науке. Чак и код проблема који су код нас и у свету врло мало обрађива-
ни, Ј. Ђуричић је веома ауторитативно наступао и давао низ драгоцених идеја за даљи рад.

Јован Ђуричић члан је Српског географског друштва, а у једном мандату био је председник Географског 
друштва Војводине. За свој успешан професионалан рад добио је два висока признања: 1965. године. Награ-
ду ослобођења Зенице, а 1979. Орден за рад са сребрним венцем Извршног већа Војводине.
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