
Razgledi 

PRVO ZASEDANJE KOMISIJE ZA METODE EKONOMSKE REGIONALI-
ZACIJE MEDNARODNE GEOGRAFSKE UNIJE V UTRECHTU LETA 1961 

S v e t o z a r I l e š i č 

Komisija za metode ekonomske regionalizacije Mednarodne geografske 
unije, ki je bila, kakor znano, na pobudo poljske delegacije ustanovljena na 
XIX. mednarodnem geografslkem kongresu v Stockholmu 1. 1961, se je prvič 
sestala 8. in 9. septembra 1. 1961 v Utrechtu na Nizozemskem. Komisija je bila 
gost tamošnjega geografskega inštituta pod. vodstvom prof, de V o o y s a. 
Predsedoval ji je njen predsednik prof. dr. Stanislaw L e s z c z y c k i (Poljska), 
udeležilo pa se je je lepo število njenih stalnih in dopisnih članov. Večina 
od nj ih je podala poročilo o sedanjem stanju študija ekonomsko-geografske 
regionalizacije v svojih deželah. Taka poročila so podali O. Tulippe (Belgija), 
Hr. Marinov (Bolgarija). M. Blažek (CSSR), E. Juillard (Francija), G. Jacob 
(Nemška demokratska republika), S. Schneider (Zvezna republika Nemčija), 
K. Edwards (Velika Britanija), A. Wróbel (Poljska), C. Herbst (Romunija), 
E. Ullman (ZDA) in S. Ilešič (Jugoslavija). 

Ker so se poljslki geografi že doslej na jbo l j organizirano lotili teh pro-
blemov, ka r se je pokazalo že ob pri l iki mednarodne konference o problemih 
ekonomske regije, ki je bila 1. 1959 v Kazimierzu na Poljskem (prim, publi-
kaci jo Problems of Economic Region, Polish Academy of Sciences, Institute 
of Geography, Geographical Studies No 27, Warsyawa 1961, str. 360), j e 
razumljivo, da je tudi na konferenci v Utrechtu prevladovala nj ihova po-
buda. Delovni program, k i so ga sestavili poljski sodelavci v komisiji 
(prof. St. Leszczycki, prof. K. Dziewonski in dr. A. Wróbel) je bil po živahni 
diskusij i spreje t . Sklenjeno je bilo, da delovne skupine, sestavljene iz po 
dveh rednih članov komisije, pr ipravi jo do pr ihodnjega zasedanja komisije, 
sklicanega za september 1963 v Laiicut na Poljskem, predhodne referate in 
to o treh problemih: a) o osnovnih konceptih in teori jah ekonomske regiona-
lizacije, b) o metodah raziskovanja in c) o praktični aplikaciji . Referate na j 
spremlja tudi izčrpna bibliografija. Po diskusij i o referatih vseh treh de-
lovnih skupin bo pr ipravl jeno končno poročilo komisije za mednarodni 
geografski kongres v Londonu leta 1964. 

Pred svojim zasedanjem so se člani komisije na povabilo prof. Wal te r ja 
I s a r d a , znanega ameriškega ekonomista in predsednika mednarodne 
Regional Science Association, udeležili zasedanja te asociacije v Haagu v dneh 
od 4. do 7. septembra. Na zasedanju so z referat i sodelovali tudi poljski 
geografi (K. Dziewonski z referatom »Teoretični problemi v razvoju eko-
nomskih regij« in A. Wróbel z referatom »Regionalna analiza in geografski 
koncept regije«). Referat odsotnega sovjetskega geografa J. Sauškina o pro-
učevanju teritorialnih kompleksov proizvajalnih sil v SZ je bil prečitan. 
Med številnimi referati ekonomistov je posebno pozornost in živahno diskusijo 
vzbudil referat jugoslovanskega ekonomista Iva Vinskega »Regionalna raz-
poreditev nacionalnega bogastva v Jugoslaviji«. 

Gradivo z zasedanja komisije v Utrechtu je izšlo pod naslovom Eco-
nomic Regionalization v publikacij i »Dokumentacja Geografiezna« Poljske 
Akademije znanosti (Inštituta za geografijo) 1. 1962. Tudi gradivo z zasedanja 
Regional Science Association v Haagu je istega leta izšlo v posebni publi-
kac i j i Regional Science Association, Papers, Volume Vili, 1962: European 
Congress, The Hague 1961 (202 strani). 

R é s u m é : La première conférence de la Commission pour les méthodes 
de régionalisation économique de l'UGI (Utrecht 1961). 

M. S. I l e š i č , membre de la Commission, présente un bref rapport sur 
la conférence et sur le programme des t ravaux de la Commission jusqu'à 
la prochaine conférence qui aura lieu en Pologne en septembre 1963. 
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