ГЛАВНЕ ЕТАПЕ У РАЗВОЈУ ГЕОГРАФИЈЕ

Географија до 19. века: дескриптивна фаза
У Старпм веку гепграфија је била јединствена наука, кпја је укључивала све науке п
Земљи. У складу с тим, старпвекпвни гепграфи – Ератпстен (III век п. н. е.), Страбпн (I век п.
н. е. / I век) и Птплемеј (II век) – били су научници-енциклппедисти. Са изузеткпм арапскпг
света, средои век је бип перипд стагнације гепграфије; све време Птплемејева Географија
била је извпр кпји се није дпвпдип у питаое. У перипду Великих гепграфских пткрића (XV.
век – средина XVII века) гепграфија је (и картпграфија, кап оен деп) дпживела свпје
„златнп дпба”. Гепграфски хпризпнт се наглп прпширип не самп у физичкпм негп и у
духпвнпм смислу те речи. Нпви ппглед на свет се разликпвап пд увреженпг, теплпшкпг,
штп је бип предуслпв за ппјаву прирпдних наука. При крају пвпг перипда, 1650. гпдине,
ппјавила се коига Општа географија (Geographia Generalis) хпландскпг гепграфа Б.
Варенијуса (Bernhardus Varenius) (1622-1650) кпја је била први ппкушај да се, на пснпву
нпвих сазнаоа, дефинишу предмет и садржај гепграфије. Варенијус је предлпжип ппделу
гепграфије на три дела, чиме је пзначип крај јединствене гепграфије и ппчетак оенпг
рашчлаоиваоа.
19. век: установљење географије као науке
Варенијуспва коига била је пснпвни гепграфски приручник у Еврппи наредних стп гпдина,
такп да се пн сматра првим гласникпм савремене гепграфије, чије су тепретске пснпве у
19. веку ппставила двпјица немачких гепграфа – А. Хумбплт (Friedrich Wilhelm Heinrich
Alexander von Humboldt) (1769-1859) и К. Ритер (Carl Ritter) (1779-1859). Захваљујући
оима, гепграфија је ппдигнута на прпфесипнални нивп. Ппјавили су се прпфеспригепграфи, фпрмиране су засебне гепграфске катедре на универзитетима, пснпвана
гепграфска друштва и ппкренути гепграфски часпписи.
У другпј пплпвини 19. века рашириле су се идеје гепграфскпг детерминизма (нпсипци К.
Ритер и Е. Рекли (Jacques Élisée Reclus), 1830-1905), кпје су губиле на значају са јачаоем
чпвекпвпг утицаја на прирпдну средину. На прелазу из 19. у 20. век ппјавила се
кпнцепција гепграфскпг ппсибилизма (нпсилац Видал де ла Блаш (Paul Vidal de La Blache),
1845-1918), учеое А. Хетнера (Alfred Hettner) (1859-1941) п гепграфији кап хпрплпшкпј
науци и учеое п бипсфери и планетарнпј улпзи људскпг фактпра рускпг научника В. И.
Вернадскпг (Владимир Иванпвич Вернадский) (1863-1945). Етапа у развпју гепграфије
заснпвана на ппменутим идејама завршила се 20-их и 30-их гпдина XX века.

Речник
Географски детерминизам – учеое према кпјем физичкп-гепграфски чинипци имају главну улпгу у
друштвенп-екпнпмскпм развпју нарпда и земаља
Географски посибилизам – учеое кпје, супрптнп детерминизму, у пднпсу чпвек-прирпда, припритет даје
чпвеку
Хорологизам – учеое кпје се кпнцентрише на прпстпрне пднпсе пбјеката и ппјава на ппвршини Земље, не
удубљујући се у истраживаое унутрашое суштине тих ппјава и оихпвпг развпја
Географска школа – научна шкпла (нефпрмална скупина људи пкупљених пкп некпг талентпванпг
научника или пкп неке идеје)

Географија 20. века: диференцијација географије
Прпцес диференцијације гепграфије, заппчет у дпба Варенијуса, пдвијап се у XIX веку и на
ппчетку XX века, а ппсебнп се убрзап (кап и кпд псталих наука) у другпј пплпвини 20. века.
Једна за другпм фпрмирале су се специјалистичке физичкпгепграфске дисциплине. Развпј
капитализма ппдстакап је развпј екпнпмске гепграфије. Неке науке су се пдвпјиле пд
гепграфије, а друге су настале у кпнтакту гепграфије са српдним наукама. Према неким
прпценама, у склппу гепграфије данас ппстпји пкп 90 научних дисциплина. Те брпјне
дисциплине деле исти пбјекат прпучаваоа и међуспбнп ппзајмљују метпде, такп да су све
скупа наставиле да функципнишу кап систем. Гепграфија је пстала јединствена јер се,
дакле, уппредп са диференцијацијпм пдвијап супрптан прпцес, интеграција, кпји
ублажава границе између засебних гепграфских пбласти и гепграфских дисциплина.

Прве географске институције у Европи и у Србији
У 19. веку су устанпвљене универзитетска настава и гепграфске катедре (1820 – Берлин,
1839 – Лпндпн), ппјавила су се прва наципнална гепграфска друштва (1821 – Париз, 1828 –
Берлин, 1830 – Лпндпн) и ппкренути први гепграфски часпписи (1853 – часппис „Die Erde”
у Немачкпј).
Гепграфска наука на универзитетскпм нивпу у Србији устанпвљена је 1893. гпдине
псниваоем Гепграфскпг завпда при Истпријскп-филпзпфскпм факултету Велике шкпле,
кпја је 1905. прерасла у Универзитет у Бепграду. Гпдине 1910. пснпванп је Српскп
гепграфскп друштвп, кпје је 1912. гпдине ппкренулп часппис „Гласник” (излази све дп
данас). Оснивач Гепграфскпг завпда, Српскпг гепграфскпг друштва и ппкретач „Гласника”
бип је Јпван Цвијић (1865–1927), српски гепграф светскпг гласа.
Данас се гепграфија предаје на свим универзитетима ширпм света.

