
ЗБОРНИК РАДОВА – Географски факултет Универзитета у Београду: Свеска LXII 

COLLECTION OF PAPERS – Faculty of Geography at the University of Belgrade: Vol. LXII 

Ивана Пењишевић: Фактори и правци регионалног развоја
 Рашког краја 

Центар за културу, образовање и информисање „Градац“, Рашка, 2011 
(приказ књиге) 
Алекса Попадић 

Електронски објављено: 29. децембар 2014. 

Ivana Penjišević: The factors and the directions of regional development 
of Raška region 

Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac", Raška, 2011 
(book review; text in Serbian) 

Aleksa Popadić 

Published online: 29 December 2014 



Зборник радова – Географски факултет Универзитета у Београду 62 (1-2)  
 

Приказ књиге / Book Review 
 

ФАКТОРИ И ПРАВЦИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА  
РАШКОГ КРАЈА  
Ивана Пењишевић 

 
Књига „Фактори и правци 

регионалног развоја Рашког краја“, 
ауторке Иване Пењишевић у 
издању Центра за културу, образо-
вање и информисање „Градац“ из 
Рашке, представља дело које је 
одбрањено као магистарска теза 
2010. године на Географском 
факултету Универзитета у Бео-
граду. Књига је обима 226 страна, 
а основни текст прати 60 табела, 
14 карата, 35 фотографија и илус-
трација и два графикона. Прили-
ком писања књиге ауторка је кори-
стила обимну научну литературу 
која обухвата 101 штампани извор 
и шест интернет сајтова што указу-
је на систематски приступ прили-
ком израде овог дела. Посебну 
вредност књиге представља чиње-
ница да су њеном објављивању 

претходила обимна теренска истраживања, спроведена у циљу свеобу-
хватног сагледавања сложене регионалногеографске тематике овог 
недовољно истраженог дела наше земље. 

У књизи је обрађена следећа проблематика: географски положај, 
границе и величина територије, природне одлике, Рашки крај у прошлости, 
промене у кретању и структурама становништва, пројекције демографског 
развоја, основна привредна обележја, фактори настанка, размештаја и раз-
воја мреже насеља као и правци регионалног развоја Рашког краја.  

Књига се састоји из шест међусобно функционално повезаних 
поглавља, што доприноси осветљавању актуелних научних проблема. 

Први део књиге посвећен је природним обележјима Рашког краја 
(геолошка грађа, рељеф, клима, хидрографија, земљиште и живи свет) 
којa предстaвљају најзначајнији фактор његовог регионалног развоја. 
Друго поглавље приказује историјски развој Рашког краја кроз неолит и 
римско доба, доба Византије и српске средњовековне државе, период тур-
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ске владавине, време након ослобађања од Турака као и историјска деша-
вања у XX веку. У трећем делу приказане су демографске одлике, сагле-
дане кроз промене броја становника и домаћинстава у периоду од 1948. до 
2002. године. Ово поглавље обухвата природно и механичко кретање ста-
новништва, његов територијални размештај, као и биолошке и социо-еко-
номске структуре становништва. Четврто поглавље је посвећено развоју и 
одликама привреде Рашког краја. Анализирана су сва четири сектора при-
вреде, као и привредне гране и делатности, које су биле од великог зна-
чаја за живот овдашњег становништва. Пољопривреда, агроиндустријски 
комплекс, рударство и туризам препознати су као делатности које могу 
бити носиоци привредног развоја и фактор ревитализације руралног дела 
Рашког краја. Пето поглавље свеобухватно разматра проблематику генезе, 
еволуције и размештаја насеља, физиономске одлике, функционалне и 
демографске промене, као и гравитационе односе и везе у мрежи насеља 
проучаване територије. Последње поглавље, Закључак, указује на правце 
регионалног развоја, које је ауторка утврдила вишегодишњим теренским 
истраживањима и анализом доступне научне литературе. Као најважнији 
правци равномерног регионалног развоја истичу се: рационално иско-
ришћавање расположивих природних ресурса, изградња савремене 
инфраструктуре у свим насељима проучаване регије, унапређење услова 
за развој пољопривреде као носеће привредне делатности, заштита кул-
турно-историјског наслеђа и унапређење услова за развој туризма, као и 
равномерни функционални развој руралног и урбаног дела Рашког краја. 

Научни значај овог дела је у томе што представља први географ-
ски рад после деведесетих година XX века у коме се свестрано присту-
пило анализи најважнијих географских одлика и антропогеографских 
проблема на територији Рашког краја. Резултати истраживања до којих је 
ауторка дошла, могу имати апликативну вредност приликом планирања 
културног, демографског и привредног развоја, јер у свим поглављима 
књиге има научног описа, класификације, систематизације, генерализа-
ције и тумачења непознатих или делимично познатих географских појава 
и процеса. Објављивање ове књиге представља допринос ауторке савре-
меној географској науци, имајући у виду дефицит квалитетне географске 
литературе о овом делу територије Републике Србије.  

 
Алекса Попадић 
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