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Циљ предмета:
Упознавање студената са предметом и методама историјске географије као научне дисциплине.
Упознавање студената са локалним и глобалним променама географских процеса током историје.
Исход предмета:
Поред овладавања основном фактографијом, стицања јасне оријентације у времену и подизања
опште културе на виши ниво, код студената се развија паралелно географско и историјско
мишљење, односно јача свест о томе да су прошлост и садашњост чврсто повезане, тј. да
познавањем историје ми упознајемо и географију и обрнуто.
Садржај предмета:
Дефиниција и предмет историјске географије, однос историјске географије као научне дисциплине
са другим наукама. Стари век: Обликовање првог природног окружења «неолитска револуција».
Развој пољопривреде и трговинеи стварање првих обрадивих површина. Настанак и развој првих
насеља. Почеци коришћења првих природних ресурса. Ширење првих цивилизација у Азији,
Африци и Европи. Блиски Исток као спона између Средоземља и Старог Света. Настанак античке
Грчке, Египта и Римског царства као и њихова освајања. Средњи век: Друштвено – географски
развитак Европе током раног средњег века. Ширење хришћанства. Ширење ислама. Велика сеоба
народа. Миграције Словена на Балкан. Границе средњовековних држава. Постанак, развој и
нестанак српских средњовековних градских насеља. Постанак, развој и нестанак средњовековних
насеља Европе (на примеру, Енглеске, Француске, Шкотске, Велса, Русије и Немачке). Нови век:
Велика географска открића, Миграције Срба 1690. године. Промена етничке и верске структуре на
територији «Старе Србије». Стварање нових граница у Европи и свету. Миграције европског
становништва на северноамерички континнет. Колонизација света од стране великих
колонистичких сила: Велике Британије, Холандије, Француске, Шпаније и Португала. Утицај
мануфактуре и развоја индустрије на природну човекову околину. Изградња хидролошких
акумулација, прокопавање канала и њихов утицај на човекову околину. Савремено доба:
Савремене миграције као фактор мењања просторне организације света. Ослобађање од
колонијализма, стварање независних држава. Мега-миграције на примеру Пакистана и Индије.
Промена етничког и верског састава на Балканском полуострву одласком Турака. Први светски
рат и мењање граница (распадање империја). Други светски рат и географске промене као његова
последица. Формирање савремених граница и политичких савеза. Глобалне климатске промене и
њихов утицај на човечанство.
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