
21.05.2021. 
Монографија Резерват биосфере „Голија-Студеница“ – Парк природе „Голија“ 
представљена у Краљеву 
 

У склопу обележавања двадесет година од проглашења Парка природе 
„Голија“ и добијања статуса Резервата биосфере „Голија-Студеница“, о једном од 
најлепших предела Србије - Голији објављена је репрезентативна монографија, 
коју красе разноврсни текстови и веома квалитетне фотографије. Захваљујући 
двојезичном тексту, на српском и енглеском, ова књига допринеће популарности и 
промоцији Резервата биосфере Унеско и Парка природе код нас и у свету. 

Монографија, чији је издавач Јавно предузеће „Србијашуме“ Београд, које је 
и управљач заштићеног подручја, урађена је заједно са Еко центром из Београда, 
уз ангажовање око 20 стручњака различитих специјалности.  

У монографији су наведени најважнији подаци о парку природе, дати су 
пописи најзначајнијих природних и културних вредности, приказан је концепт 
резервата биосфере код нас и у свету. Монографија садржи текстове људи који са 
и од Голије живе и који познају њене тајне, легенде, приче, гастрономију, 
становништво. Аутори текстова трудили су се да објективне чињенице украсе и 
личним доживљајима и утисцима људи који о Голији имају шта да кажу и који је 
воле и проносе глас о њој. Монографија би требало да буде инспирација и водич 
за све оне који желе да се упусте и уживају у чарима Голије. 

За промоцију монографије у Краљеву, чији су организатори Јавно 
предузеће „Србијашуме“ Београд, Завод за заштиту споменика културе Краљево и 
Град Краљево, одабран је 21. мај – када се обележава и Европски дан НАТУРЕ 
2000 - мреже заштићених подручја Европе, и Недеља заштите биодиверзитета. 

О монографији су говорили извршни директор Сектора за шумарство и 
заштиту животне средине у ЈП „Србијашуме“ Јеша Ерчић, директор Завода за 
заштиту споменика културе Краљево и један од аутора књиге мр Катарина 
Грујовић Брковић, рецензенти Гордана Јанчић и Дејан Милетић, из Јавног 
предузећа „Србијашуме“, уредници - председник Еко центра Дејан Загорац и 
директор Парка природе Голија Драгољуб Шеклер, као и домаћин градоначелник 
града Краљева др Предраг Терзић. 

Градоначелник је истакао да је велика је част бити на догађају на коме се 
обележава 20 година од оснивања овог не само за Краљево, већ и друге локалне 
самоуправе у Рашком и суседним окрузима, веома значајног подручја. Такође, 
истакао је значај једног оваквог дела. 

„Поред стручњака из области шумарства, монографију су писали и 
стручњаци из области туризмологије, киулинарства, обичаја овог краја... 
стручњаци из Народног музеја, Архива, Завода за заштиту споменика културе у 
Краљеву. Имамо приступ који је мултидисциплинаран, који је сагледао 
најразличитије области. Верујем да ће читаоци бити задовољни када у њихове 
руке дође ова веома значајна монографија”, рекао је др Предраг Терзић 
изразивши наду да ће бити још много јубиларних окупљања на којима ће се 
говорити о Голији и захваливши свима који су учествовали у стварању овог 
значајног сведочанства уобличеног у монографију. 



Након представљања монографије у нашем граду, организатори су 
промоцију предвидели и у Рашки и Ивањици, али и у другим местима у Србији, 
региону и свету, најпре Београду и Паризу, како би се представиле јединствене и 
недовољно познате природне и културно-историјске вредности ове прелепе 
планине и постигао одрживи привредни и туристички развој којим би се макар 
ублажило исељавање из овог дела Србије.       

Парк природе „Голија“ стављен је под заштиту ради очувања вредности 
шумских екосистема, разноврсности предела и изванредне лепоте пејзажа, 
културних добара и њихове околине - манастира Студенице и Градца, трајности и 
квалитета основних природних ресурса - воде, земљишта и биљног покривача, 
биолошке разноврсности ретких, ендемичних и реликтних врста, геонаслеђа, 
представљеног необичним и атрактивним облицима рељефа и бројним воденим 
објектима и појавама у виду извора планинских водотока и тресавских језера. 
 
 


