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Rövid szakmai beszámoló szerbiai kiküldetésről 

(2015. október 6-10.) 
 

 

Megérkezésem és rövid városnézés (Kalemegdan, a Duna és a Száva összefolyása) után 

látogatást tettem a Belgrádi Egyetem Földrajzi Karán (Studentski trg 3), ahol megbeszélést 

folytattam Dr. Snežana Đurđević docenssel, a Kar dékánjával, Dr. Nenad Živković docenssel, a 

Természetföldrajzi Tanszék korábbi vezetőjével és Slavoljub Dragičević docenssel, a Tanszék 

oktatójával. A megbeszélés tárgya az intézmények helyzetéről adott tájékoztatás, a közöttük 

fennálló kapcsolatok továbbfejlesztése, a legfrissebb publikációk kicserélése, valamint közös 

pályázati tevékenység tervezése volt. A Belgrádi Egyetem Földrajzi Kara kifejezte részvételi 

szándékát annak a REFER rövidítésű, 15 partner bevonásával készülő Danube Transnational 

Programme pályázatnak a konzorciumában, amely határon átnyúló árterek természeti 

veszélyforrásainak és sérülékenységének minősítésére irányul rehabilitációs céllal. A közeli 

benyújtási határidő (2015. november 3.) miatt állandó kapcsolattartásban és a pályázati anyagok 

kölcsönös fejlesztésében állapodtunk meg.  

 

Ezt követően részt vettem a Belgrádi Egyetem Földrajzi Kara, a Szerb Földrajzi Társaság, 

az Újvidéki, a Niši, a Banja Lukai és a Kelet-Szarajevói Egyetem, a Prištinai Egyetem Kosovsko 

Mitrovica-i részlege, valamint a Boszniai Szerb Köztársaság Földrajzi Társasága által szervezett, 

nemzetközi részvétellel megvalósult 4. Szerbiai Földrajzi Kongresszuson a Kopaonik Hegyi 

Üdülőterületen. A kongresszust a legnagyobb szerb geográfus, Jovan Cvijić születése 105. 

évfordulójának tiszteletére rendezték. A Kongresszus tudományos bizottságába meghívottak 

között én voltam az egyetlen nem balkáni országban dolgozó geográfus, ezért, az utazáson és a 

belgrádi szálláson kívül részvételem minden költségét a meghívó Belgrádi Egyetem fedezte. A 

természetföldrajzi szekcióban, október 9-én tartott előadásom címe „Environmental problems of 

a floodplain rehabilitation project in Hungary” volt. Még ebben az évben tervezik megjelentetni 

az előadások rövid kivonatát egy proceedings kötetben, hatoldalas tanulmányok formájában. 

Részt vettem a Kongresszushoz kapcsolódó félnapos kiránduláson is, amelynek során 

megismerkedtünk a Kopaonik hegység földtani kialakulásával, felszínfejlődésének történetével 

(sajnos, a borús, csapadékos idő a terepi programot nagyon megnehezítette), ásványkincseivel, 

ásványvizeivel, bányászatának, településhálózatának történetével. Meglátogattuk az UNESCO 

Kulturális Világörökség részét képező, jelenleg felújítás alatt álló Sopoćani szerb ortodox 

kolostort és Novi Pazar városát, a Szandzsák központját, ahol a lakosság kétharmada muszlim 

vallású. 

Sajnos, a hazautazás előtti napra tervezett szakmai kirándulás, amely a Kolubara folyó 

vízgyűjtőjére vezetett volna, és ahol a 2014-es árvíz következményeit tanulmányozhattam volna, 

a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt. Ennek ellenére a szerbiai kiküldetés eredményes volt. A 

támogatásért köszönettel tartozom a TÁMOP programnak.  

 

 

 

Lóczy Dénes, Pécs 

 
  


