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Kronika
Zbor geografov FLR Jugoslavije
V dneh od 3. do 8. oktobra 1949 so se prvikrat po vojni sestali geografi
Jugoslavije, da na skupnem zborovanju premotre probleme svojega strokovnega
dela v pogojih nove dobe. Za kraj zborovanja je pripravljalni odbor določil naše
novoosvobojene kraje — Istro in Slovensko Primorje. Zato je imel zbor potovalno organizacijsko obliko. Udeležilo se ga je več ko 200 geografov iz vseh
ljudskih republik. Zbor je začel z delom dne 3. oktobra na Reki. Odprl ga je
predsednik pripravljalnega odbora univ. prof. dr. Josip Roglič iz Zagreba.
Pozdravil je goste, zastopnike oblasti in ustanov ter inozemska gostai prof.
Moodie-a iz Londona in prof. Wilkinsona iz Liverpoola. Zatem so pozdravili
zborovanje zastopniki oblasti, med njimi kot prvi zastopnik ministra za znanost
in kulturo FLRJ tov. Bogdan Osolnik. Z zborovanja so bile poslane pozdravne
brzojavke predsedniku zvezne vlade maršalu Titu, podpredsedniku vlade in
ministru za zunanje zadeve Edvardu Kardelju, predsedniku vlade LRH tov.
V. Bakariéu in predsedniku vlade LRS tov. Mihi Marinku.
Delo kongresa se je pričelo z izvolitvijo delovnega predsedstva z univ.
prof. in rektorjem ljubljanske univerze dr. Antonom Melikom na čelu. Prvi
referat je imel univ. prof. dr. Josip Roglič o Reki in njeni gospodarski funkciji. V živahni diskusiji, ki je sledila, so nekateri diskutanti referentova/ izvajanja
v podrobnostih še dopolnili. Še isto dopoldne so si udeleženci ogledali reško
pristanišče in eno naših najmodernejših ladij »Srbijo«, ki je prav tedaj dospela
iz Amerike. Na popoldanskem zasedanju je univ. prof. dr. Svetozar Ilešič referirai o problemih nove meje proti Italiji. Naslednji dan so se zborovalci na
potu v Pulo seznanili z vzhodno Istro. V profesorju Rogliču so imeli odličnega
interpretatorja za ta predel. Spotoma so si ogledali še premogovnik Rašo s
pristaniščem ob Raški dragi. Delovni kolektiv premogovnika je člane kongresa
zelo gostoljubno sprejel. Delo zbora se je nadaljevalo naslednji dan v Puli.
Mesto in okolico je v svojem referatu geografsko prikazal univ. prof. dr. Ivo
Kubič iz Zagreba. Prof. Roglič pa je referiral na splošno o značilnostih in o
važnosti novo osvobojenih krajev. Druga točka programa na zasedanju v Puli
so bili referati o pouku geografije na visokih šolah. Univ. prof. dr. Bora Milojevič je govoril o metodah geografske vzgoje na univerzah, dr. Nikola Persie
in dr. Radovan Bošnjak pa še posebej o pouku geografije za slušatelje ekonomskih fakultet in višjih pedagoških šol. Ogled Brionskih otokov v popoldanskih urah je dopolnil program. Potovanje iz Pule v Gorico je izpolnilo ves
naslednji dan. V prvem delu poti so si udeleženci, po večini prvikrat, z vlaka
ogledali Istro v vsej njeni raznolikosti: nizko južnoistrsko apniško ploščo; nato
od Pazina do Buzeta pas terciarnega gričevja in so ob robu Čičarije dospeli na
Kras. V Divači so se ustavili in si ogledali bližnje Škocjanske jame. Popoldan so
nadaljevali pot v Gorico. Kljub temu, da so bili udeleženci seznanjeni s problematiko meje pri Gorici, so bili vsi, ki so se prvič vozili mimo, presenečeni ob
neposrednem pogledu na njen potek. Takoj po prihodu na goriško postajo so se
podali na grič Kostanjevico, odkoder so si ogledali mesto. Prof. dr. Savnik je
ob t e j priliki v kratkem predavanju podal pregledno geografsko karakteristiko
mesta in posebej poudaril njegove tesne vezi s slovenskim zaledjem. Geogra-
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fijo vsega tega področja, to je gornje Soške in Vipavske doline, je orisal obširneje naslednji dan na dopoldanskem zasedanju v Solkanu. Drugi del programa
solkanskega zasedanja je bil posvečen problemom geografskega pouka v srednjih šolah. Profesor Jože Kosmatin iz Ljubljane je v svojem izčrpnem referatu
nanizal vsa važna vprašanja pouka zemljepisja v srednjih šolah in podal tudi
mnogo sugestij za njihovo rešitev. Zanimanje za ta vprašanja in za probleme,
ki so jih nakazali koreferenti, se je pokazalo v zelo živahni in plodni diskusiji.
Popoldanska ekskurzija z avtobusi v Brda je udeležence seznanila s to gričevnato, vinorodno in sadjarsko pokrajino in ponovno z geografskim nesmislom
meje na goriškem sektorju. Na zadnjem zasedanju, zvečer istega dne, so se
obravnavali problemi in organizacija dela na geografskem polju. Univ. prof. dr.
Pera Jovanović iz Beograda je najprej referiral o problemih in smernicah sodobne geografske znanosti, zlasti v Sovjetski zvezi. Za tem je spregovoril prof.
Melik o nalogah, ki stoje pred jugoslovanskimi geografi na splošno in še posebej
z ozirom na potrebe naše nove družbene stvarnosti. Končno je poročal prof.
Ilešič o delu za ustanovitev »Zveze geografskih društev FLRJ«, ki naj koordinira
delo jugoslovanskih geografov. Predlagal je, naj kongres izvoli iniciativni odbor,
ki bo pripravil statut Zveze in vse ostalo, kar je potrebno za njeno osnovanje.
Zborovalci so predlog sprejeli in poverili Hrvatsko geografsko društvo z vodstvom iniciativnega odbora. S tem je bilo delo kongresa v glavnem končano.
Formalno pa se je zbor geografov zaključil naslednji dan (8. okt.) na Bledu.
Na slavnostnem banketu, ki ga je udeležencem priredilo zvezno ministrstvo za
znanost in kulturo, je prisotne pozdravil v imenu ministra za znanost in kulturo LRS dr. J. Potrča tov. pomočnik ministra M. Mencej. Ob zaključku je zbor
sprejel resolucijo, ki v posameznih svojih delih obsega zaključke zborovanja
glede novoosvobojenih krajev, glede geografskega pouka na visokih in srednjih
šolah in glede geografskega dela v FLRJ vobče. Resolucijo objavljamo v celoti v
dodatku k temu poročilu. Glede prihodnjega zborovanja je bil z navdušenjem
sprejet predlog, naj se vrši v Makedoniji.
Novo izvoljeni iniciativni odbor za Zvezo geografskih društev se je takoj
naslednji dan (9. okt.) sestal v Domu na Pokljuki k svoji prvi seji, kjer je
konkretno prediskutiral vse osnovne probleme bodoče skupne organizacije
geografov FLRJ.
Program zbora je bil obširen in pester. V kratkih petih dnevih je obsegal
številne referate kakor tudi ogled novosvobojenih krajev. Program je bil v
celoti izvršen, čeprav je bil zanj čas pretesno odmerjen in se diskusija marsikdaj
ni mogla razviti v zadovoljivi meri. Tehnična izvedba je kljub objektivnim težavam dobro uspela. Zato se ima organizacijski odbor zahvaliti našim ljudskim
oblastem od zveznega Ministrstva za znanost in kulturo preko Komiteta za znanost in kulturo NRH in Ministrstev za znanost in kulturo ter za prosveto LRS
do pristojnih oblastnih, okrajnih in krajevnih ljudskih odborov, ki so vsi pokazali za zborovanje polno razumevanje ter ga v vsakem pogledu podprli.
Vladimir Kokole
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Resolucija
Zbora geografov FLRJ
Ob zaključku svojega prvega Zbora, ki se je vršil v novoosvobojenih
krajih, žele geografi Jugoslarvije podčrtati nekatera dejstva ter podati ljudskim
oblastem svoje sugestije in želje.
I.
Iz strokovnih referatov in iz demonstracij na terenu smo v toku 6 dni
spoznali v a ž n o s t i n p o m e n n o v o o s v o b o j e n i h k r a j e v . V zavesti,
koliko je Jugoslavija s tem dosegla in s kakšnimi napori smo iztrgali te predele
iz imperialističnih krempljev, izražajo geografi Jugoslavije tudi ob tej priliki našemu državnemu in partijskemu vodstvu največjo zahvalo za hrabro in modro
vodstvo osvobodilne borbe in odpora proti imperialističnim kombinacijam, ki so
nam skušale ugrabiti te predele tudi p 0 osvoboditvi.
Geografi Jugoslavije obljubljajo, da bodo s širjenjem pravega znanja med
našo mladino in širokimi ljudskimi množicami krepili ljubezen do novih krajev,
odločnost v borbi za osvobojenje naših od nas odtrganih bratov ter predanost
našemu državnemu in partijskemu vodstvu s tovarišem Titom na čelu.
Novoosvobojeni kraji so za nas geografe kakor za vse narode Jugoslavije
najizrazitejši dokaz, kako so neupravičene in neutemeljene obdolžitve, s katerimi žele oddvojiti naš CK KPJ in tovariša Tita od ljudskih množic.
Naše zadovoljstvo ob priliki bivanja v novoosvobojenih krajih se je
zmanjšalo ob spoznanju izredno težkih razmer, v katerih živita Trst in Gorica,
ločena od okolice in od matice Jugoslavije. T a krivica žali dostojanstvo naših
narodov, prezira velike žrtve, ki smo jih doprinesli v borbi za interese delavnih
ljudi vsega sveta in je v nasprotju z geografsko stvarnostjo. Mi moremo najbolje oceniti kakšno žrtev je socialistična Jugoslavija doprinesla interesu svetovnega miru, s tem da je podpisala tako nepravičen diktat. S širjenjem praivega
znanja o tem vprašanju bomo krepili odločnost naših narodov v borbi za njihove pravice in svobodo.
II.
Prvi Zbor
verzah :

geografov smatra,

da mora p o u k g e o g r a f i j e n a

uni-

1. sloneti na temeljih dialektično-materialistične metodologije, ki edina
daje možnost za spoznavanje objektivne stvarnosti t. j. proučevati zapletene odnošaje med posameznimi elementi zemeljskega površja kakor tudi odnošaje med
posameznimi deli teh elementov, prikazovati procese, ki se razvijajo v teh
elementih in vpoštevati stanja v preteklosti, v kolikor današnji elementi in
procesi izvirajo iz njih;
2. izobraževati delavce, ki bodo vršili geografski pouk, širili geografsko
znanje, podpirali s sredstvi svoje stroke gospodarski dvig svoje domovine in
delali na razvoju svoje znanosti;
3. proučevati v posebnih panogah vse tiste elemente, ki sestavljajo zemeljsko površje in za vsako panogo zajeti potrebno znanje iz pomožnih ved V
regionalni geografiji n a j univerzitetni pouk označi glavne predele zemeljskega
površja, prouči domačo zemljo in sosednje predele, prikaže ZSSR kot veliko
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kontinentalno deželo in deželo socialističnega gospodarstva ter eno izmed glavnih zapadnih dežel kot pomorsko deželo in kot deželo kapitalističnega
gospodarstva,
4. Zbor je mnenja, da je treba posebno pozornost posvetiti ekonomski
geografiji tako kot panogi obče« geografije kakor tudi v vseh poglavjih regionalne
geografije.
5. Z ozirom na to, da diplomirani študenti geografske skupine postanejo
po večini srednješolski profesorji, smatra zbor za potrebno, da dobijo študenti
geografske skupine na univerzi potrebno znanje iz metodike geografskega pouka
in da praktično delajo nai tem področju.
6. Da se more izvesti tako zasnovan pouk, smatra zbor, da ga je treba
raztegniti čez celotni čas fakultetskega študija, medtem ko se naj četrto leto
dodajo specialna predavanja iz posameznih ožjih strok geografske vede.
7. Zbor smatra za nujno, da se čim prej izdajo univerzitetni učbeniki za
posamezne panoge geografske vede ter za posamezne predele in dežele, sestavljeni na sodobni znanstveni podlagi, bodisi individualno ali kolektivno.
8. Končno smatra Zbor, da mora biti sodelovanje med geografskimi katedrami na naših univerzah čim tesnejše.
III.
Glede g e o g r a f i j e n a e k o n o m s k i h f a k u l t e t a h i n e k o n o m s k e g e o g r a f i j e v o b č e je Zbor mnenja, da je potrebno:
1. V svrho čim boljšega in pravilnejšega pouka ekonomske geografije na
ekonomskih fakultetah spremeniti učni program in razdeliti gradivo ekonomske
geografije na tri leta.
2. Izmenjavati izkušnje in tretirati tekoče probleme med predavatelji ekonomske geografije posameznih fakultet vsaj enkrat na leto.
3. V svrho spoznavanja in izpopolnjevanja izmenjavati predavatelje pa tudi
pomožno učno osebje.
4. Uvesti ekonomskogeografska dela v terenu, bodisi skupno bodisi posamič.
5. Razbremeniti predavatelje od prevelikega števila predavalnih ur in izpitov ter jim tako omogočiti znanstveno delo. Takoj posvetiti pozornost vzgoji
znanstvenega naraščaja ekonomske geografije (asistentov).
6. Uvesti, čim bo mogoče, geografijo tudi na nekatere druge fakultete, za
zdaj predvsem na tehniško in poljedelsko-gozdarsko.
7. V svrho diskusije in reševanja problemov, metodike in metodologije
ekonomske geografije:
a) osnovati v Zvezi geografskih društev sekcijo za ekonomsko geografijo.
Ta sekcija more imeti tudi podsekcije pri posameznih republiških geografskih
društvih, a po potrebi tudi ločeno delo za visoke, višje, srednje in strokovne
šole,
b) osnovati časopis za ekonomsko geografijo.
«

IV.
Za pouk geografije na v i š j i h p e d a g o š k i h š o l a h smatra Zbor
za potrebno:
1. Da se pred poukom regionalne geografije uvede pouk obče, da se tretjina
ur določi obči, tretjina regionalni z ekonomsko geografijo in tretjina FLRJ —
vse s potrebnimi vajami in seminarji, da bi bil pouk čim uspešnejši.
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2. Da se dokončanim učencem srednjih strokovnih šol dovoli vpis na VPS,
s čimer bi se usposobili učitelji geografije za te šole.
3. Da se zagotovi slušateljem in predavateljem VPS materialna podpora za
izvedbo ekskurzij kot enega izmed najvažnejših načinov za strokovno in ideološko izobrazbo študentov.
5. Da se geografski pouk VPS tesno poveže z našo socialistično stvarnostjo
ter se opira na osvajanje metode dialektičnega pojmovanja pojavov, marksističnoleninističnega odnosno materialističnega svetovnega nazora.
5. Da se z uredbo o VPS določi za predavatelje maksimalno število predavalnih ur na 10, kar pomeni, da sta za pouk geografije na VPS potrebna 2
predavatelja.
6. Da se VPS zagotovijo potrebni krediti za opremo geografskih zbirk, t. j.
za nabavo potrebnih učil (kart, stenskih in specialnih, potrebnih instrumentov,
sodobne strokovne literature itd.), brez česar se ne more zamisliti uspešen pouk.
V.
Po referatu o g e o g r a f s k e m p o u k u v s r e d n j i h š o l a h in koreferatih o g e o g r a f s k e m p o u k u v u č i t e l j s k i h i n s t r o k o v n i h
š o l a h ter tem sledeči diskusiji se postavlja Geografskim društvom naloga, da
skušajo uresničiti naslednje sklepe:
1. V celoti se sprejemajo vse spremembe v učnem načrtu, srednjih, učiteljskih in strokovnih šol, predložene v referatih in koreferatih.
2. Da se čim prej izda metodika geografskega pouka za srednje šole in se
s tem dvigne kvaliteta geografskega pouka.
3. Da se uvedejo v celi državi enotni učbeniki za vse razrede razen za
prvi in tretji razred gimnazije.
4. Da se v učbenikih o geografiji FLRJ izvede enotna orografska in zonalna
razdelitev za vse republike. Pri zonalni razdelitvi naj se vpoštevajo vsi prirodnogeografski in družbeno-ekonomski pogoji, ki dajejo področju značaj enote.
5. Da se programu za 3. in 8. razred dostavi še obravnavanje naših krajev
in ljudstva izven meja FLRJ.
6. Da se čim prej odtisnejo karte FLRJ, posameznih republik in atlas.
7. Da se šole oskrbe s specialnimi kartami za svoje področje, kar bi učencem močno olajšalo spoznavanje geografske karte.
8. Da se v vsaki srednji šoli uredi kabinet za geografijo in opremi z vsemi
potrebnimi sredstvi,
9. Da se na nižjem in na višjem tečajnem izpitu izprašuje geografija kot
samostojen predmet.
10, Da dobe učitelji geografije v svrho boljšega spoznavanja svoje domovine režijske karte za potovanje z državnimi prevoznimi sredstvi, a sodelovanje
na zborih geografov naj se šteje za službeno potovanje.
VI.
V vprašanju o r g a n i z a c i j e i n p o s p e š e v a n j a
strokovnega
d e l a priporoča zbor, naj izvoljeni iniciativni odbor čim prej dokonča svoje
delo in privede do osnovanja Zveze geografskih društev FLRJ. Nova Zveza
ima nalogo, da čim prej privede do uresničenja zgoraj izražene sugestije v vprašanjih pouka, izpopolnjevanja učiteljev in pospeševanja strokovnega dela.
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Zveza Geografskih društev bo pomagala ljudskim prosvetnim oblastem pri
stremljenju, da se celotno geografsko delo vrši na temeljih dialektično-materialistične znanosti in prilagodi socialistični stvarnosti nove Jugoslavije. Prepričani
smo, da bo Zveza pri svojem delu uživala izdatno pomoč prosvetnih oblasti,
kakor jo je uživala tudi pri organizaciji tega Zbora.
Bled, 8. oktobra 1949.
Ustanovitev Geografskega društva v Makedoniji
V smislu sklepa prvega Zbora geografov FLRJ so makedonski geografi
pristopili k ustanovitvi svojega Geografskega društva. Ustanovni občni zbor se
je vršil na filozofski fakulteti v Skopju na državni praznik 29 nov. 1949. Poleg
50 geografov iz vse republike so mu prisostvovali zastopniki ljudske oblasti in
odposlanca bratskih Geografskih društev iz Beograda in Ljubljane. Po živahni
debati so bila sprejeta društvena pravila in obveza, da bo društvo začelo z izdajanjem strokovne revije že 1. 1951., ko bo v Makedoniji kongres geografov
Jugoslavije. »Geografsko društvo na Narodna republika Makedonija«, kakor se
društvo imenuje, je že peto Geografsko društvo v državi. Pogreša ga samo še
ljudska republika Črna Gora. Hkrati je to prvo znanstveno društvo v Makedoniji, ki je stopilo v življenje. Ustanovno zborovanje je v imenu slovenskega
Geografskega društva pozdravil njegov odposlanec tov. dr. Roman Savnik.
Geografsko društvo v Ljubljani v drugi polovici društvenega leta 1949
V dobi od poročila o Geografskem društvu v zadnjem letniku »Geografskega
vestnika« do zadnjega rednega občnega zbora beleži društvena kronika naslednje
pomembnejše dogodke.
Geografsko društvo je sodelovalo pri organizaciji prvega zbora geografov
FLRJ, ki se je vršil v dneh od 3. do 8. oktobra na poti Reka-Pula-Gorica-Bled
in o katerem poročamo posebej. Prevzelo je nase vso tehnično organizacijo tistega dela zbora, ki se je vršil na slovenskih tleh. Društveni člani so tudi na
zboru samem sodelovali z vrsto referatov ter se živahno udeleževali diskusije.
Zbora se je udeležilo 35 članov našega Geografskega društva. Ker je bilo število
udeležencev na zborovanju zaradi tehničnih težav omejeno, Geografsko društvo
ni moglo ustreči več desetinam članom, ki so se prav tako želeli udeležiti zbora.
Na rednih strokovnih članskih sestankih v pretekli jeseni in zimi so bile
na programu naslednje teme: 25. XI. 1949 univ. asist. Ivan K u š č e r , »Kraški
izvirki ob morski obali«; 17. XII. 1949 univ. prof. dr. Bogdan V o v k , »O pomenu pedologije«; 4. I. 1950 univ. prof. dr. Ivo R u b i č iz Zagreba »Geografske
pokrajine jugoslovanskega primorja« in 13. I. 1950 univ. prof. dr. Bogdan V o v k
»Erozija tal«.
Na občnem zboru, ki je bil dne 27. I. 1950, so člani izvolili naslednji odbor:
dr. Anton Melik, predsednik; dr. Ivan Rakovec, podpredsednik; dr. Svetozar
Ilešič, prvi tajnik. Vladimir Kokole, drugi tajnik; Vladimir Leban, blagajnik;
dr. Valter Bohinec, gospodar; Stane Zrimec, knjižničar; Cene Malovrh, upravnik;
Jože Kosmatin, načelnik odseka za šolsko geografijo; Jože Kos, načelnik odseka
za kartografijo; Igor Vri še r, načelnik študentskega odseka; Silvo Kranjec, dr. Roman Savnik in France Planina, revizorji.
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Predavanja iz geografije na ljubljanski univerzi
Zimski semester 1949/50
Na prirodoslovno-matematični fakulteti:
Anton M e l i k , red. prof.: Geografija Jugoslavije, 4 ure; Geografske vaje,
3 ure.
Svetozar I l e š i č , izred. prof.: Geografija prsti in rastja, 2 uri; Obča
antropogeografija, 2 uri; Vaje, 2 uri; Seminar 2 uri; Uvod v geografijo, 2 uri.
Ekskurzije: Dvodnevna ekskurzija v Bohinj; enodnevna ekskurzija v № v o
mesto in okolico.
Na gospodarski fakuteti:
Cene M a l o v r h , univ. doc.: Gospodarska geografija FLRJ, 2 uri; Vaje
iz gospodarske geografije FLRJ, 1 ura; Gospodarska geografija tujih dežel, 2 uri;
Vaje iz gospodarske geografije tujih dežel, 1 ura.
Poletni semester 1950
Na prirodoslovno-matematični fakulteti:
Anton M e l i k ,
3 ure.

red. prof.: Geografija Jugoslavije, 4 ure; Geografske vaje,

Svetozar I l e š i č , red. prof.: Obča antropogeografija, 4 ure; Vaje, 2 uri;
Seminar, 2 uri; Uvod v geografijo, 2 uri.
Ekskurzije: Dvodnevna ekskurzija čez Učko na vzhodno istrsko primorje;
enodnevna ekskurzija v Posavsko hribovje; tridnevna ekskurzija v Mislinjsko
•dolino in na Pohorje.
Na gospodarski fakulteti:
Cene M a l o v r h , univ. doc.: kakor v zimskem semestru.
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