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Условљеност другим предметима:
-

Фонд часова
2+1

Број ЕЦТС бодова
5
Облик условљености
-

Циљеви изучавања предмета:
Упознавањем с развојем социјалне географије и интегрисањем социогеографске теорије и истраживања у
друштвену праксу. Усвајање научно фундираних знања о социјалном простору, просторној организацији и
карактеру испољености друштвених процеса произашлих из начина и мотива дјеловања друштвених група.
Уочавање узрочно-посљедичне условљености између друштвених процеса, формирања и дјеловања друштвених
група, развоја основних животних потреба становништва и формирања социогеографског простора.
Исходи учења (стечена знања):
Овладавање социогеографском материјом и методологијом социогеографских истраживања, праћење и
разумијевање друштвеногеографских процеса, развијање географске логике, уочавање могућности конкретне
примјене у усмјеравању развојних процеса, планирању потреба становништва и уређењу културног пејсажа.
Примјена социогеографских истраживања у просторном планирању.
Садржај предмета:
1. Развој социјалне географије, социогеографске школе и концепти
Анализа и компарација различитих концепата и социогеографских школа
2. Предмет, задаци и методологија савремених социогеографских истраживања у корелацији с другим наукама и
научним дисциплинама.
Методе и технике социогеографских истраживања
3. Формирање социјалних (друштвених) група; Друштвене групе и простор
Анализа структуралних карактеристика друштвених група – примјери
4. Социјалногеографски простор, просторни облици и процеси; Типови околине
Генеза и структура типова сосијалногеографског простора – анализа
5. Рурално друштво и простор, карактеристике, структура и друштвени односи
Анализа традиционалног и савременог руралног друштва и просторних структура
6. Урбано друштво - физички и социјални простор
Анализа социјалногеографског простора урбаног друштва
7. Трансформација социјалногеографског простора – утицај друштвено-географских процеса и друштвених група;
Перзистентност и иновације
Савремени друштвеногеографски процеси и трансформација простора и друштва-анализа на
примјерима
8. Основне животне потребе – формирање социогеографског простора
Анализа развоја основних животних потреба. Корелација: животне потребе – степен друштвено-географског
и културног развоја – простор (културни пејзаж)
9. Планирање радних и стамбених потреба становништва
Индикатори развоја радног и стамбеног социогеографског простора
10. Планирање образовних, културних и здравствених потреба, снабдјевање становништва и одмор и
рекреација
Упоредна анализа: културне и социјалне потребе становништа – степен развијености – простор – просторна
организација
11. Миграције становништва: узроци и посљедице
Геопросторне посљедице миграције – анализа на примјерима
12. Однос град – околина – социјални простор
Социјална и просторна интеракција и интеграција
13. Регије планирања и управна подручја као просторни и организацијски облици савременог друштва
Издвајање регија планирања – анализа
14. Улога локалних заједница у формирању социјалног простора
Структуралне карактеристике и функционална организација локалних заједница у функцији одрживог развоја

15. Управљање развојним процесима
Анализа функционалног и инфраструктурног развоја
Методе наставе и савладавање градива:
Предавање, теоријске вјежбе, теренско-практични рад, семинарски рад и консултације. Предавања и вјежбе:
интерактивна настава
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4. Мандић М. (2011): Социогеографска истраживања у функцији планирања развоја, Зборник радова, Трећи
конгрес српских географа, Географско друштво републике Српске, Бања Лука, стр. 831-840.
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Облици провјере знања и оцјењивања:
Похађање наставе - 5 бодова; Колоквијум – 20 бодова; Семинарски рад (презентација) – 15 бодова; Усмени испит –
60 бодова.
15
Похађање наставе
2
Домаћи задатак
Завршни испит
20
60
Активност на настави
3
Колоквиј
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Мира Мандић, ванредни професор

