GEOGRAPHICAL INSTITUTE “JOVAN CVIJIC” SASA

N 56
O

COLLECTION OF PAPERS
YEAR 2007

In memoriam

ДРАГАНА МАТИЈЕВИЋ
(1972-2007)

Дана 28.07.2007. године изненада је преминула Драгана Матијевић
(рођена Лукић) истраживач-приправник Географског института “Јован
Цвијић” САНУ.
Драгана Матијевић рођена је 07.07.1972. године у Београду. На
Географском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1999.
године, на тему „Туристичка валоризација београдског сектора Саве и
Дунава”, након чега уписује последипломске студије из области географије
насеља. Од 01.01.2000 године запослена је у Друштвеном одељењу
Географског института „Јован Цвијић” САНУ.
Драгана Матијевић била је аутор и коаутор бројних научних радова
објављених у земљи и иностранству. У току рада у Географском институту
учествовала је у реализацији више научно-истраживачких пројеката. Међу
њима су: Географска регионализација Србије, Србија – стожер балканске
и европске интеграције Дунавско – моравски Коридор као главна осовина
регионалног развоја и интеграције Србије у оквиру Југоисточне Европе,
Модели валоризације неразвијених подручја Србије, Просторни план
општине Љиг.
Поред рада на пројектима матичне куће Драгана Матијевић била је
ангажована и на пројектима других институција као што су „Географска
енциклопедија насеља Србије” у реализацији Географског факултета
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Универзитета у Београду, и „Школско свезнање” Завода за уџбенике и
наставна средства у Београду. Прерана смрт спречила је у одбрани
магистарске тезе, под насловом: „Просторно-функционалне везе насеља
Старе Пазове са урбаним системом Београда” на којој је вредно и дуго
радила. Проучавајући различите феномене из области географије насеља
Драгана Матијевић увек је давала предност сагледавању ситуације на
терену, више пута обилазећи насеља на простору који истражује. О томе
најбоље сведочи њен завршен али неодбрањен магистарски рад
сведочанство њеног прераног одласка.
Вредна, радна, скромна и пуна живота Драгана Матијевић је била
добар радник и колега, али и срдачан, несебичан и искрен пријатељ. Зато је
њена смрт велики губитак како за Географски институт, тако и за све нас
који смо је знали и волели. Њена доброта, благост и топлина остаће нам у
неизбрисивом сећању.

