

ДИГИ
ИТАЛНА
А МУЗЕЈС
СКА ПО
ОСТАВКА
А „ЈОВА
АН ЦВИЈИ
ИЋ“
Накоон прочитааног рукопи
иса Дигитаална музејсска поставвка „Јован Цвијић“ ау
утора Биљаане
Ради
ичевић, имаам част да поднесем
п
м
мишљење.
Диги
итална муззејска поставка о Јоваану Цвијић
ћу омогући
ила је да ссе на иноваативни нач
чин
још јједном под
дсетимо жи
ивота и делла најпознаатијег српск
ког географ
фа. Ова му
узејска збиррка
кроз 24 поглављ
ља детаљније приказуује породи
ицу, одрастање, школоовање, као и педагош
шки
и нааучно-истрааживачки рад
р Јована Цвијића. Текстови поглавља
п
ссу делом употпуњени
у
ии
архи
ивским доккументимаа која се односе на теренска истражиивања Јоваана Цвији
ића,
унивверзитетскее уџбеникее, као и наа преписку
у овог еми
инентног ннаучника саа истакнуттим
проф
фесорима и научници
има тога врремена, а ко
оја предстаављају непо
посредно свведочанство о
живооту и начин
ну рада ово
ог истакнуттог географ
фа. Његоваа дела живее и данас, а савременоост
његоових открићћа не бледи ни послее једног векка, већ остаје основа за даља исстраживања и
проуучавања готтово у свим областим
ма и темам
ма којима се
с Јован Цввијић бави
ио. Дигиталлна
збиррка је допуњ
њена и одговарајућом
м библиогр
рафијом Јов
вана Цвијићћа, називим
ма предаваања
које је одржаоо током сввоје профеесионалне каријере, сарадњи сса чешким
м географим
ма,
осни
ивању Српсског геограафског друуштва и рад
ду на Унив
верзитету и у Српско
ој краљевској
академији (дан
нашњој Срп
пској акадеемији наукаа и уметноссти).
Из ббиографије Јована Цввијића мож
же се достаа тога сазн
нати и о њ
његовом ан
нгажовању на
послловима од националн
н
ог значаја током Прввог светско
ог рата и ннакон тога на Мировн
ној
конф
ференцији у Паризу, 1919. годдине, те јее посебан сегмент оове дигиталне поставвке
посввећен његовом хуман
нитарном рраду у том
м периоду и активносстима у пр
реговоримаа о
разгрраничењу Краљевине
К
е Срба, Хрввата и Словвенаца прем
ма суседниим државам
ма.
На и
изузетан зн
начај научн
но-истражиивачког и педагошко
ог рада Јоввана Цвији
ића указујуу и
бројн
на признањ
ња која јее добио, ообележавањ
ње различи
итих годиш
шњица у његову чааст,
традиционалнее манифестације које носе његовво име, као
о и Мемориијални музееј у Београаду,
а са ччиме се моогу упознатти читаоци ове дигитаалне музејсске поставкке.
Значчај и обим
м научног рада утеемељивача географск
ких проуччавања Јоввана Цвији
ића
обаввезују његове наследн
нике да то ддело чувају
у, преиспиттују и обогааћују новим сазнањим
ма.
Упрааво је ово и био циљ
љ запосленних у Центтру за кул
лтуру „Вукк Караџић““ из Лозни
ице.
Овом
м дигиталн
ном музејск
ком поставкком, захваљ
љујући њих
ховом велииком раду и ентузијаззму
детаљ
љније су представљени познатти, али и мање познати детаљ
љи из живвота, научн
ноЈована Цввијића гео
истрраживачкогг рада и доприноса
д
ографској ннауци, как
ко научнојј и
ј
у Србији. Како
К
је Лозница њего
гов родни град
г
у којеем,
стручној, тако и широј јавности
Л
ова м
музејска поставка
п
је од
нажаалост, садаа не постоји његова рродна кућаа, као ни Легат,
вели
иког значајаа и за Град Лозницу.
Сматтрам да руукопис Диги
итална муззејска пост
тавка „Јовван Цвијић “ представвља још јед
дан
вреддан допринос у проуч
чавању делла Јована Цвијићаи
Ц
даа је њиме Ц
Центру за културу
к
„В
Вук
Карааџић“ из Лоознице досттојно обелеежио мани
ифестацију Цвијићеви дани 2019. године.
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