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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ОКРУГЛОГ СТОЛА НА ТЕМУ

ЗАШТИЋЕНЕ ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ ПОДУНАВЉА
И ЊЕГОВИ ЕКОТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Поштовани,

У оквиру пратећег програма Међународног филмског фестивала туристичког и
еколошког филма - СИЛАФЕСТ (31. август - 5. септембар, Сребрно језеро), чији је
организатор и домаћин Туристичка организација општине Велико Градиште, биће одржан
округли сто посвећен заштићеним природним добрима Подунавља  и њиховом значају за
одрживи развој туризма.

У циљу остваривања одрживог развоја, заштита животне средине представља
интегрални део развојног процеса и не може се посматрати одвојено од њега. Све се више
размишља о значају атрактивног фактора и то као ретко доброг ресурса кога треба
заштитити, очувати и унапредити. Потребно је, у туристичком развоју, наћи склад између
економских и еколошких циљева развоја, успоставити хармонију између жеља и потреба
туриста, окружења и инфраструктуре.

Из тих разлога, Међународни фестивал туристичког и еколошког филма „SILAFEST-
Silver Lake Tourfilm Festival“ уврстио је у своје пратеће садржаје округли сто на тему:
Заштићене природне вредности Подунавља и његови екотуристички потенцијали, који ће
бити одржан у уторак, 1. септембра 2009. године са почетком у 12:00 часова, у свечаној
сали Скупштине општине Велико Градиште.

Садржајности рада округлог стола такође ће допринети Карло Манзано, директор
аустријског националног парка Донау-ауен, који је за ову прилику гост Фестивала. Програмом
округлог стола, у организацији Високе туристичке школе струковних студија из Београда и
Завода за заштиту природе Србије, предвиђена су  следећа уводна излагања:

- Мрежа заштићених природних добара на реци Дунав - могућност развоја локалне
самоуправе, др Биљана Пањковић, руководилац РЈ Завода Нови Сад

- Птице Подунавља, Никола Стојнић, Завод за заштиту природе Србије
- Фауна сисара Подунавља и њени потенцијали за развој екотуризма, Владан Бједов,

Завод за заштиту природе Србије
- Објекти геонаслеђа Подунавља и услови за развој геотуризма, мр Срђан Белиј, Завод

за заштиту природе Србије, Марија Белиј, Географски факултет, Београд
- Одрживост развоја као стратешко опредељење и обавеза, Иван Јојкић,

дипл. просторни планер, Народна канцеларија председника Републике
- Презентација радова студената и осталих учесника
- дискусија и закључци
- ручак

Позивамо Вас да узмете учешће у раелизацији овог округлог стола и допринесете
успешној размени сазнања и искустава из ове области.

Молимо Вас да своје учешће потврдите најкасније до 28. августа 2009. године на
следећу е-mail адресу: violetat@visokaturisticka.edu.rs (др Виолета Тошић, Висока
туристичка школа струковних студија, помоћник директора за наставу, 062/250-268).
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