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Почетком ове године геогрфија је остала без још једног 
врлог професора, научника и човека. У Београду је после 
тешке болести умро професор др Милорад Васовић, који је 
нашу науку задужио бројним чланцима, књигама и преда-
вањима. Отишао је још један из плејаде оних који су одмах 
после Другог светског рата наставили дело својих профе-
сора, школујући генерације географа.

Професор др Милорад Васовић је на Катедри за регио-
налну географију Географског факултета Универзитета у 
Београду, наставио дело Боривоја Ж. Милојевића. Време-
ном је писаном речи, објављеним делима на више језика у 
више земаља, достигао и престигао свог професора. 

Читав радни век професор др Милорад Васовић је про-
вео на Географском факултету у Београду, али га познају 
и они којима је у Новом Саду, од 1962. до 1970. године, пре-
давао регионалну географију света, дајући том предмету својеврсна обележја, јер је матери-
ју излагао користећи запажања са бројних студијских путовања по земљи и свету. Неуморни 
путник и писац радо читаних и често цитираних чланака, монографија и универзитетских 
уџбеника, био је предавач чије ће се речи, реченице, поуке и поруке дуго памтити.

У научном раду, после одбране докторске дисертације о планини Ловћен, усмерен на пла-
нинска пространства, истима је остао доживотно веран. Последња књига односи се на Ваљ-
евско-подрињске планине и драгоцена је у многим библиотекама. Међу монографијама и 
уџбеницима професора Милорада Васовића истичемо следеће:Копаоник и његова подгори-
на; Географска својства Пљеваљског краја; Географија слива Студенице; Посебна регионална 
географија; Регионална географија – карактеристичне регије на Земљиној површини; Тури-
стичко-географске регије Европе, Важније туристичко-географске регије Европе; Методе 
регионализације; Регионална географија и др.

Уз више од 500 научних и стручних радова, елабората и лексикографских одредница, про-
фесор Милорад Васовић заувек остаје препознатив по књигама које је посветио Јовану Цви-
јићу. Прва од њих носи наслов Јован Цвијић – научник, јавни радник, државник. Штампана 
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је 1994. године и има 456 страна. Друга је објављена 1995. године под насловом Јован Цвијић о 
свом и нашем времену и има 210 страна. 

Само да је то оставио географији и култури били би му заувек захвални, а он је уз то био 
ментор неколико десетина магистраната и доктораната, био председник Српског географ-
ског друштва, руководио Етнографским институтом САНУ, био члан редакције француског 
часописа La Méditerranée, почасни члан неколико географских друштава, организатор број-
них научних скупова.

 Памтимо га као иницијатора манифестације Цвијићеви дани, предавача на бројним 
домаћим и страним научним скуповима. Увек и свуда географији је давао све. Ми који смо 
код њега слушали предавања на редовним и последипломским студијама, знамо да никада 
није закаснио на час и испит. По професору Васовићу који је у 8 сати и 15 минута улазио у учи-
оницу, дотеривали смо своје сатове. Због тога му много дугујемо. Хвала му за све што насм је 
дао, за све што нас је научио. Из његових књига ће учити и будуће генерације. Својим дели-
ма он је још увек међу нама.

Проф. др Стеван М.Станковић


