
ПРИНЦИПИ И МЕТОДЕ 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ



Шта све може бити фактор регионализације?







ПРОВИНЦИЈЕ, 

ПОКРАЈИНЕ, 

РЕГИЈЕ ...,

ДРЖАВЕ?!



Територије на којима постоје 

тежње за независност.

.KiM



РАЗВИТАК РЕГИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ
• Шта је регија?

• Антички период - описи - држава, привреда, војска;

• Средњи век 
- Арабљани (7-15. век),

- Ренесанса (средина 14. до средине 16. века);

• Велика географска открића - пљачкања;

• Карл Ритер (1779-1859) и 

• Александар Хумболт (1769-1859)
►Ритер наглашавао:

- природне и друштвене елементе,

- описивао, а мање објашњавао узроке,

- људска историја се одиграва по унапред 

одређеном плану.

►Хумболт наглашавао:

- узрочност;

- упоређивао појаве и процесе;

- уочио постојање узрочно-последичних веза између климе, вода, 

земљишта, те биљног и животињског света, а затим везе ових појава са 

насељавањем, привредом, навикама и обичајима;

- пратио мењање географских појава и процеса на разним просторима.

Карл

Ритер

Александар 

Хумболт



• Четрдесете године 19. века

- оснивање географских друштава,

- географски часописи,

- бројни географи.

• Немци - Пешел (Нови проблеми упоредне  географ.) 

и Рихтхофен (упоредно проучавање); 

• Французи - Пол Видал де ла Блаш

(Географија Француске), Де Мартон, Деманжон, 

Сион, Бланшар (Запападни Алпи – 12 томова);

• Руси - Преживаљски, Семјонов-Тјаншански, Докучајев (крајем 19. и 

почетком 20. века - зоналност Земље), Чижов, а најзначајнији Берг (1913. – ландшафт 

основни објекат геогр. проучавања – ова година почетак модерне регионалне геогр. у Русији)

• Између два светска рата
-полет регионалне географије - Хетнер
-ландшафтна геогр. и просторни 

(хоролошки) правц; критикују га 

географи из социјал. земаља -
занемарује еволутивни метод.

Оскар Пешел

(1826-1875)

Фердинанд фон 

Рихтхофен

(1833-1905)

Пол Видал 

де ла Блаш

(1845-1918)

Алберт Деманжон

(1872-1940)

Пјотр Петрович

Семјонов-Тјан-Шански

(1827-1914)

Василиј Васиљевич 

Докучаев

(1846-1903)

Алфред Хетнер

(1859-1941)



У СССР-у између светских ратова - оштра подела на: природне и 

друштвене науке - што проузрокује негирање регионалне 

географије и поделу географије на физичку и економску.

• После Другог светског рата у СССР-у: 

Берг (Географске зоне СССР-а),

Калесник (ландшафт - систем унутра-

шњих веза - природне компоненте).

●У САД најпознатији - Дикинсон

(Град, регија и регионализам)

и Вајтекер (Регионална међузависност).

●У В. Британији - Хербертсон (природни региони).

●Простор бивше СФРЈ:

Ј. Цвијић, Б. Милојевић, 

А. Мелик, С. Илешић, 

Р. Ршумовић,  М. Васовић, 

И. Рубић, Р. Петровић, 

Ј. Марковић,  Б. Букуров...

Лав Семјонович Берг

(1876-1950)

Станислав Викентевич 

Калесник (1901-1977)

Ендрју Хербертсон 

(1865-1915)

Јован Цвијић

(1865-1927)

Боривоје Ж. Милојевић

(1885-1967)

Бранислав Букуров

(1909-1986)



Предмет – простор - регија - на принципу физиономичности и хомогености -

изучавање законитости формирања физиономског пејзажа у регији и 

индувидуалности регија. 

Методе – аналитичка, синтетичка, еволутивна, просторна. 

Где, како, зашто, колико?

Задатак – издвајање регија, проучавање удела природних и друштвено-

економских утицаја, законитости формирања пејзажа, односно 

посбности регија, да проучи динамику регија - прожимање и међудејство.

Циљ - равномеран регионални развој!



ПРЕДСТАВЕ О ПРОСТОРУ

Географски простор - објективна и свеопшта форма постојања материјалних, 

географских појава и објеката у геосферном омотачу - свеукупни и целовити односи 

између географских објеката, на неком простору, који се развијају кроз време. 

Географски простор – мноштво материјалних и нематеријалних супстанци, 

функционално повезаних.

Географском простору својствене особине: систематичност, динамичност, 

разноврсност, искривљеност, чврстина, концентрација, поларизација, унутрашња 

хаотичност (ентропијност).

Географски простор тесно повезан са површином Земље:

- територија,

- акваторија,

- аероторија,

- геоторија.



ЈЕДИНИЦЕ ГЕОПРОСТОРА

Геопросторне јединице или таксономи:
- ареал - простор на коме нека врста живи,

- зона (без звука, артиљеријске ватре, енергетска, шумска зона...),

- провинција или покрајина (и у биологоји),

- област (Рашка обл., Рурска обл., ...)

- полигон (многоугао, у војсци, пол. дешавања),

- енклава - ексклава,

- ћелија (биологија, породица, затвор, манастир,.),

- место (основни појам у геогр., насеље)

- жариште (болести, сукоба, дешавања...),

- појас нестабилности (тектонски, војно, полит.),

- хaртленд (средиш. прост., најв.. прост, срце конт.),

- римленд (споњни зид, руб континента). 
Индија – Бангладеш - око 160

енклава – размењене 2015.

Слика 1. C је енклава од A, 

односно ексклава од B

Слика 2. C је ексклава од B, али није 

енклава од  A, јер није у потпуности 

обухваћена њеном територијом


