
Razgledi 

APLICIRANA GEOGRAFIJA ALI APLIKACIJA GEOGRAFIJE? 

S v e t o z a r I l e š i č 

Zadnja desetletja, posebno pa v letih po drugi svetovni vojni, zajema svet 
čedalje hitrejši razvojni tempo. Zato nas tudi vse transformacije v zemeljski 
površinski sferi, tako glede njihove zunanje podobe kakor glede notranje struk-
ture, kar sproti prehitevajo. V orjaškem razvoju tehnike, ki ima pri tem svoj 
levji delež, človeška misel tem čedalje bolj zapletenim procesom komaj sledi. 
Toda za človeško družbo ni drugega izhoda kot da zastavi vse moči, da jim ne 
samo sledi, temveč da jih poskuša čim bolj usmerjati ter svojih vajeti ne spusti 
iz rok. Pri tem ima znanost še posebno težke, pa zato nič manj neizbežne na-
loge. Tem nalogam se tudi sodobna geografija kot veda o prostoru in pokrajini 
ter njunih transformacijah ne more izogniti. Življenje zahteva tudi od nje, da 
svoje ugotovitve o transformacijskih procesih v prostoru aplicira praktično, 
predvsem s tem, da z njimi pomaga tistim, ki te procese za naprej usmerjajo 
ter s tem poskušajo prostorsko-pokrajinsko stvarnost čim smotrneje urediti in 
pripraviti za nadaljnji razvoj. 

Zato je razumljivo, da se nekako v zadnjih 15 letih čedalje pogosteje po-
javlja v svetovni geografski literaturi ter po mednarodnih in drugih geografskih 
zborovanjih pojem a p l i c i r a n e g e o g r a f i j e (franc, géographie appli-
quée, angl. applied geography, nem. angewandte Geographie, rus. prikladnaja 
geografija, polj. geografia stosomana; termine navajam nekako po redu, po ka-
terem so se pojavljali). Pojem se je pojavil najprej v Franciji in Belgiji in sicer 
nekako od 1. 1948 dalje. Posebno močno in dosledno se je uveljavil po 1. 1958, 
ko je bil v Quebecu v Kanadi prvi simpozij o tej problematiki. O zborovanju je 
1. 1959 izšlo posebno poročilo (La Géographie Appliquéel). Na simpoziju so so-
delovali poleg kanadskih tudi francoski geografi, med njimi Jean G o t t m a n n 
in Michel P h i l i p p o n e a u , najbolj znana francoska »aplikativca«. Zboro-
vanje je dalo lep pregled dosedanjega dela francoskih in kanadskih strokov-
njakov v smeri aplikacije geografskih proučevanj, podčrtalo pa je tudi potrebo 
po ustreznem usmerjanju v izobrazbi geografov. 

Da je ob koncu 50 let postal pojem »aplicirane geografije« povsod v geo-
grafskem svetu in tudi pri nas že močno popularen, kaže dejstvo, da je za 
V. kongres geografov FLRJ naš pokojni prof. Ivo R u b i č pripravil referat 
z naslovom »Primijenjena geografija.?, ki je v zborniku tega kongresa izšel tudi 
v tisku2. V referatu je Rubič poudaril, kako se povsod v svetu geografija čedalje 
bolj aplicira v turizmu, v publicistiki, v regionalnem planiranju in v politiki 
ter kako se geografi zaposlujejo celo v komercialnih in agenturnih ustanovah, 
v statističnih uradih in v meteoroloških observatorijih. Podčrtal je, da so tudi 
v Jugoslaviji geografi že začeli prodirati predvsem v urbanistične in turistične 
ustanove. 

Zelo živahno se je na zunaj pokazala dejavnost »aplikativnih« geografov 
v letu 1960. Najprej je vodilni angleški geograf L. Dudley S t a m p izdal v tem 
letu knjižico z naslovom Applied Geography3. V njej je pregledno naznačil, 
kako se lahko za praktične cilje koristno uporabijo geografska proučevanja pre-
bivalstva, izrabe tal, pa tudi industrije in trgovine, še posebno v zvezi z gospo-
darskim načrtovanjem ter z urbanističnim in regionalnim prostorskim plani-
ranjem. Knjižica pa kljub svojemu naslovu ne odseva morebitnega avtorjevega 
namena, da bi v njej zgradil nekakšen sistem posebne, »aplicirane« geografije. 

Tudi druga, obsežnejša in sistematičneje zgrajena knjiga o »aplicirani 
geografiji«, ki je izšla istega leta in ki jo je napisal že omenjeni francoski geo-
graf Michel P h i l i p p o n e a u (Géographie et action, Introduction à la géo-
graphie appliquée)*, ne kaže takega namena. V njenem prvem delu je sicer siste-
matično orisan dosedanji razvoj in današnje stanje aplikacije geografije v svetu 
in še posebej v Franciji, v drugem pa delovna področja in oblike te aplikacije, 
razvrščene v tri poglavja z naslovi »Aplikacije fizične geografije«, »Geografija 
in poslovno življenje (les affaires)?, in »Urejevanje prostora«. V vseh teh po-
glavjih je podrobno obdelana vsa konkretna problematika povezave geografije 
s praktičnimi potrebami življenja. Toda glavni namen, ki si ga je zastavil avtor 
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ter ga tudi dosegel, je bil le v tem, da se poudari koristnost aplikacije geogra-
fije, da se opredele njene smeri, pa tudi da se opozori na nevarnosti, ki se pri 
tem kažejo. Philipponeau podčrtava, da je ta nova orientacija geografije vse-
kakor izraz utilitarnega duha našega časa. Z njo geograf laže pride do potrebnih 
materialnih sredstev, pa tudi do virov dokumentacije za svoje raziskovalno 
delo. Pri tem pa trči na dve nevarnosti. Prva je v tem, da gre v težnji za po-
globitvijo svojih spoznanj predaleč v smeri ožje specializacije in skuša tako-
rekoč nadomestiti pravega specialista, n. pr. geologa, sociologa, ekonomista. To 
vodi k razpadu geografije. Po drugi strani pa nastopi nevarnost, da posežejo 5ia 
njegovo delovno področje specialisti drugih disciplin, ki uvidijo potrebo, da 
svoje pojave proučujejo v prostoru in v odnošaju do okolja. Tej dvojni nevar-
nosti se geograf lahko izogne, če si izbere za predmet celotni teritorialni kom-
pleks pojavov, pri čemer naj ga vodi njegov posebni občutek za sintezo in za 
prostor (str. 8, 9). Zato je vsekakor osnovna smer aplikacije geografije v regio-
nalnem planiranju, kjer se geografija lahko uveljavi kot tipična sintetična 
disciplina, čeprav se lahko tudi posamezne njene ožje panoge (geografske spe-
cialnosti) po potrebi močno aplikativno uveljavijo (str. 82, 83). Toda pri aplika-
ciji geografije kot sintetične vede nastopa še bolj kot pri sintetični geografiji 
kot »čisti« znanosti nevarnost, da specialisti drugih disciplin, še posebno družbe-
no-ekonomskih, želeč tudi sami proučevati svoje posebne pojave v prostoru, 
obtožijo geografe »geografskega imperializma« in težnje, da bi izkoristili naj-
raznovrstnejša dela drugih pod lahko pretvezo, da jih bodo »prepojili z občut-
kom za sintezo« (str. 212). Da je knjiga Philipponeaua predvsem značilen izraz 
potrebe po aplikativni zaposlitvi geografov v Franciji, dokazuje tudi njeno 
zaključno poglavje (str. 212—218), kjer se obravnavajo zahteve, ki jih taka 
zaposlitev postavlja izobrazbi geografov. 

V letu izida Stampove in Philipponeaujeve knjige je zanimanje za »aplici-
rano geografijo« prišlo jasno do izraza tudi na XIX. mednarodnem geografskem 
kongresu v Stockholmu (avgusta 1960). Na njem je zasedala posebna s e k -
c i j a z a a p l i c i r a n o g e o g r a f i j o , ki sta ji predsedovala prof. Edvard 
A c k e r m a n (Washington, ZDA) in prof. O. T u 1 i p p e (Liège, Belgija) kot 
najvidnejša predstavnika te smeri. V sekciji je bilo prečitanih nekaj nad 20 refe-
ratov, ki so obravnavali najrazličnejše splošne in metodološke probleme (za 
metodološko stran je bilo značilno sodelovanje pobudnika ameriške regional 
science prof. W. I s a r d a ) , sodelovanje geografov pri regionalnem planiranju, 
pri načrtovanju kmetijstva in proučevanju izrabe zemlje, pri urejanju naselij 
itd. Značilno pa je, da je več kot polovica referatov odpadla na ameriške in 
belgijske referente, medtem ko je bilo sorazmerno malo referentov iz socialistič-
nih dežel (med njimi so bili prof. St. L e s z c z y c k i iz Poljske z referatom 
o geografskih proučevanjih za praktične namene na Poljskem, S. A. S a p o ž -
n i k o v a iz Moskve z referatom o metodah za agroklimatsko rajonizacijo, 
T. V. Z v o n k o v a iz Moskve z referatom o praktični aplikaciji geomorfolo-
gije v ZSSR, D. L. A r m a n d iz Moskve z referatom o geografskem delu za 
izboljšanje registracije izkoriščanja tal, C. V o t r u b e c iz Prage o geografskih 
problemih gradnje mest in delavskih naselij v ČSSR ter ekipa romunskih geo-
grafov (T. M o r a r i u , V. M i h a i l e s c u , Al. S a v u , M. I a n c u in 
1. S i r c u) z referatom o metodah, apliciranih pri fizično-geografski regionali-
zaciji Romunije. Pa tudi od naštetih referatov dobršen del (predvsem dva sov-
jetska in romunski) ni bil neposredno »aplikativno« geografski, temveč bi bil 
lahko uvrščen v eno ali drugo od ostalih sekcij, narobe pa bi marsikateri od 
referatov v drugih sekcijah (n. pr. o regionalizaciji, o naseljih itd.) prav tako 
sodil v »aplikativno« sekcijo. Značilno je stališče, ki ga o tem čitamo v obsežni 
publikaciji, ki so jo o štokholmskem kongresu izdali sovjetski geografi in ki je 
sploh edina obsežnejša publikacija o tem kongresu (XIX Meždunarodnii geogra-
fičeskii kongrese d Stokgol'me5). V njej poročevalec V, V. P o k š i š e v s k i iz-
recno poudarja, da bi večina referatov iz te sekcije bila lahko mirne duše 
uvrščena v druge sekcije (str. 346). V zvezi s predlogom M. Philipponeau-a za 
ustanovitev posebne komisije mednarodne geografske unije za »aplicirano geo-
grafijo« pa poročevalec celo izraža mišljenje, da bi bilo mnogo učinkoviteje 
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razvijati aplikativne strani geografije v zvezi z ustreznimi geografskimi pano-
gami kakor pa v okviru posebnega organa (str. 349). 

Še bolj kakor 1. 1960 se je na zunaj pokazala živahnost v aplikativno-
geografski dejavnosti v letu 1961. Predvsem je bil v tem letu v Strasbourgu 
v Franciji, kjer je bil med tem ustanovljen posebni Cent re de Géographie 
appliquée, organiziran poseben kolokvij o aplicirani geografiji, ki se ga je razen 
francoskih geografov udeležilo tudi nekaj vidnih predstavnikov te smeri izven 
Francije. Tudi o tem zborovanju je izšla posebna publikacija (Colloque national 
de Géographie appliquée, Strasbourg'). Iz nje razberemo, da so posebno pozor-
nost vzbudili referati J. T r i c a r t a o aplikaciji fizične geografije, P. B r u -
n e t a (avtorja znane odlične agrarno-geografske monografije o pokrajinah med 
Seno in Oiso7) o urejevanju agrarne pokrajine v zmernem pasu (Les aménage-
ments ruraux en pays tempérés), Ph. P i n c h e m e l a o vlogi geografije v ure-
jevanju mest (La géographie et l'aménagement urbain), M. P h i l i p p o n e a u - a 
o geografiji in poslovnem življenju (La géographie et les affaires), G. S a u t -
t e r a o geografiji in organizaciji transporta (La géographie et l'organisation 
des transports). B. K a y s e r a o aplikaciji geografije v turizmu (La géographie 
appliquée au tourisme), E. J u i l l a r d a (avtorja prav tako odlične agrarno-
geografske monografije o Alzaciji8) o geografiji v regionalnem planiranju (La 
géographie et l'aménagement rural), med prispevki zunanjih udeležencev pa 
zlasti podrobno poročilo O. 'Г u 1 i p p a in P. M a c a r a o aplikaciji geografije 
v Belgiji. Večina referatov, še posebno referati Tricarta, Bruneta in Pinchemela 
so močno podčrtali potrebo izrazito sintetičnega značaja aplikativnogeografskih 
proučevanj, pri čemer pa je E. Juillard vendar geografe posvaril pred nekoliko 
predaleč segajočo ambicijo, da bi postali »generalni koordinatorji« ali »fabri-
kanti sinteze« in si skušaii ustvariti monopol pri formuliranju rezultatov sploš-
nega značaja. Iz poročil o kolokviju se tudi vidi, da se pospeševanje »aplicirane 
geografije« s tem izrazitim zunanjim poudarkom veže z vprašanji težav, ki jih 
imajo zahodnoevropski geografi pri organizaciji znanstvenega dela in pri izven-
šolskem zaposlovanju svojih kadrov ter z njihovimi željami, da bi po »aplika-
tivni« poti prišli do lepših inštitutov in laboratorijev, do številnejšega osebja, 
do večjih sredstev za raziskovalno delo, do modernizacije vzgoje geografskih 
strokovnjakov in do tesnejše povezave z drugimi strokovnjaki. 

V zvezi s kolokvijem v Strasbourgu ali izven nje je v letih 1961 in 1962 
izšlo v geografskih periodičnih publikacijah več člankov o načelni problematiki 
»aplicirane geografije«. Enega najzanimivejših med njimi je napisal v »Annales 
de Géographie« Pierre G e o r g e (Existe-t-il une géographie appliquée?"). Iz 
njega odseva precej drugačno stališče kot je prevladovalo na strasbourškem zbo-
rovanju. Zato je vredno, da si ga podrobneje ogledamo. 

George meni predvsem, da se v času, ko vse znanosti iščejo možnosti, da bi 
služile reševanju vedno bolj zapletenih vprašanj, ki jih prinaša doba silne rasti 
prebivalstva, avtomatizacije, dekolonizacije itd., rada postavlja napačna dilema, 
ali na j se stalno znanstveno raziskovanje povsem prilagodi situaciji v smeri 
perspektivnih potreb ali pa na j se zaradi svoje inercije vsaj deloma izrazito 
specializira za aplikacijo. Aktivizacija raziskovanja je po Georgevem mnenju 
vsekakor potrebna, vendar pa ločitev neke aplicirane znanosti od »čistega« raz-
iskovanja hitro vodi k njeni sterilizaciji. Tudi geografija je v svrho proučitve 
medsebojnega razmerja med procesi in s tem možnosti izbire in akcij lahko 
v celoti praktično koristna in ni zato potrebna nikakršna secesija neke »aplici-
rane geografije«. 

George nadalje ocenjuje mišljenje tistih, ki sodijo, da se je vendar treba 
prilagoditi zahtevam prakse in sistemu finančnih pogodb in to po poti dveh 
»pretenzij«: 1. z usmerjanjem geografskih raziskav v smeri specialnih panog, 
ki so doslej bile pomožni predmeti v izobrazbi geografov; po tej poti se lahko 
vsaka specialna studija spremeni v »aplicirano geografijo«; 2. z zatrjevanjem, 
da je geografija kot prva poklicana voditi regionalno urejanje prostora in 
planiranje. 

George misli, da lahko geografija v smereh obeh pretenzij več izgubi kot 
pridobi. V okviru prve pretenzije za geografijo sploh ni rešitve. Če zapustimo 
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koncepcijo enotne geografije ter geografijo že z oblikovanjem neodvisne »fizične 
geografije« dehumaniziramo, smo is tem -zavrgli ne isanno »enotno« geografijo, 
temveč geografijo sploh. George navaja tipični primer osamosvajanja geomor-
fologije, kjer pa, kakor tudi v drugih primerih, ne pomagajo mnogo težnje, 
da se z nekakim laboratorijskim delom vzbuja videz »aplikativne« znanosti. 
Tudi ni zadosti dati tej ali drugi specialni znanosti »prostorski« vidik in vidik 
»korelacij«. To je lahko metodološka izpopolnitev katere koli specialne discip-
line. Vzgoja geografskih strokovnjakov se ne more istovetiti v vzgojo pedologov, 
klimatologov ali hidrologov. Kakšna kruta razoračanja pripravlja prepričanje, 
da zadostuje biti dober geograf, da človek lahko nadomesti in to s prednostjo 
pedologa, klimatologa ali hidrologa. Kompetenco geografije je treba točno ome-
jiti. Geograf lahko analizira poplavo ali erozijo pobočja, ne da bi bil nezmotljiv 
v poznavanju mehanike tekočin, odpornosti gradiva ali vlivanja betona. Prak-
tično pa teh vprašanj ne more reševati. Meja kompetence je torej točno tam, 
kjer se začenja aplikacija. Le-ta pripada drugim strokovnjakom, ki imajo 
ustrezno izobrazbo drugega tipa, predvsem inženirjem. Jasno je, da je pri tem 
koristno sodelovanje geografa z inženirjem. Inženir potrebuje pri svojem delu 
podatke in analizo dosedanjega razvoja, ki mu jo nudi geograf. Toda to ni pro-
blem nekake »aplicirane geografije«, temveč nujnosti, da se geografsko izobra-
zijo ne samo tehniki, temveč tudi politiki, administrativci itd. V tem je — po 
Georgu — najvažnejša aplikativna vrednost geografije, ki pa seveda ni tako 
neposredno donosna. 

Glede druge pretenzije meni George, da planiranje in prostorsko urejeva-
nje sicer zahtevata sodelovanje geografije, vendar pa presegata njeno kompe-
tenco. Geograf pri tem ne more pod pretvezo, da je potrebna njegova pomoč, 
nadomestiti ekonomista ali sociologa. Pač pa je geograf lahko pri tem nekakšen 
dispatcher raziskovanja in zbiralec rezultatov. Ne more pa iti dalje in reševati 
problemov, ki jih njegovo proučevanje samo nakazuje. »Nihče ni nikdar po-
stavljal v isto vrsto dirigenta in člana orkestra«. Brez geografa ne gre, toda 
brez drugih strokovnjakov tudi ne. Tudi t. im. geografske ekspertize se lahko 
samo vključijo v širše ekipno delo. Toda v čem se naj pri tem delo »aplikativ-
nega« geografa razlikuje od dela drugih geografov? Vsak znanstvenik aplicira 
vsak dan to, česar se je naučil, tudi to, česar se je naučil pri »apliciranju«; 
ravno zato pa je res, da t. im. »aplikacija« ni nič drugega kakor permanentno 
raziskovanie. Geograf se ne more z uspehom mešati v »aplikacijo«, kjer mu 
tla niso trdna pod nogami. Ni poklican, da bi npr. presojal umestnost take ali 
drugačne agrarne reforme na določeni stopnji družbenega razvoja, še manj 
n. pr. upravičenost takega ali drugačnega notranjega posojila, inozemskega 
kredita itd. Vse to je stvar drugih, ki pa je seveda nujna za »aplikacijo«. Dolž-
nost geografa je, da stalno opozarja na geografski kompleks odnosno na okolje, 
v katerem se »aplikacija« razvija. Pri tem pa mora ostati v polni meri geograf 
in samo geograf. Svoje dejavnosti ne sme omejiti samo na ta ali drugi ozki 
sektor geografske stvarnosti niti poskušati nadomestiti drugega strokovnjaka. 
Pač pa se mora znati stalno spuščati v uspešen dialog z drugimi strokovnjaki 
(ekonomisti, sociologi, politiki itd.), ki s svoje strani ne morejo dobro opravljati 
svojega posla brez »geografske kulture«. Samo tako je lahko po Georgevem 
mnenju geografija »aktivna«, ne da bi se diskreditirala s poskusi, da proglasi 
za geografsko dejavnost dejavnost drugih ali da se po kakršnih koli ovinkih 
vrne h »geopolitiki«. 

Bistveno drugačno stališče je zavzel v svojem članku Geografia stosomana 
prof. Stanislaw L e s z c z y c k i10. Po kritičnem pregledu historiata »aplicirane 
geografije«, ki ga podaja v tem članku, se vprašuje, ali gre pri tej geografiji 
za čedalje širšo uporabo geografskih raziskovanj v dosedanjem smislu za prak-
tične potrebe ali pa gre za povsem novo strujo (nurt) v geografiji ali celo za 
novo vejo geografije z novimi polji raziskovanja. Leszczycki močno nagiba 
k drugemu naziranju. Čeprav opozarja, da so na zapadu k propagiranju »apli-
cirane geografije« močno vodili tudi oportunistični nagibi materialnega, organi-
zacijskega in finančnega uveljavljanja geografije ter pravilno podčrtava, da 
se v Sovjetski zvezi t. im. »aplicirana geografija« sploh ni pojavila, ker tam 
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pač vse znanosti po eni ali drugi poti služijo družbi in so zato tudi primerno 
materialno podprte, sodi vendar, da je treba »aplicirano geografijo« zgraditi 
kot čisto novo strujo v geografski znanosti. Služila naj bi predvsem čim smotr-
nejšemu izkoriščanju geografskega okolja.* Zato Leszczycki tudi odločno nastopa 
proti zgoraj navedenim naziranjem Pierra Georga, po katerih se odgovornost 
za »aplikacijo« prevrže izven znanosti na praktične realizatorje (tehnike, admi-
nistratorje, politike). Priznava sicer potrebo, da bi nova struja ne imela samo 
trenutnih, prakticističnih ciljev, temveč da bi bila trdno utemeljena tudi po 
teoretično znanstveni strani. Vendar pa po njegovi sodbi niso umestni poizkusi, 
da bi se vsa geografska raziskovanja uvrstila v »aplicirano geografijo«, zakaj 
samo del njih ima zares neposredno praktični značaj. Pri teh izvajanjih 
Leszczyckega se seveda vprašamo, kako se da vnaprej določiti za vse čase »ne-
posredna praktična uporabnost« raziskovanj in kako se da samo na osnovi 
tako ozko vnaprej izbranih proučevanj (v čemer je po mnenju poročevalca tre-
nutno ena redkih slabih strani v poljski geografiji) zgraditi njihove teoretične 
in znanstvene osnove. 

Leszczycki išče pri svojih razglabljanjih tudi konkretne smeri, v katerih 
bi delovala »aplioirana geografija«. Če pri opredelitvi te geografije še uporablja 
izraz »struja« (nurt) in ne »panoga« (gal^i), pa pri ožji opredelitvi njenih nalog 
govori jasno o štirih »panogah« te nove geografije. Te panoge bi bile vojna 
geografija, planerska geografija (geografia planist y czna), medicinska geografija 
(geografia medyczna) in geografija turizma. Ker Leszczycki pri tem po pravici 
stalno poudarja potrebo po kompleknosti aplikacije geografije ter pri tem tudi 
dejansko daje prednost »planerski geografiji«, in ker je tudi v ostalih treh pred-
videnih panogah nujno zajeta kompleksnost prostorske stvarnosti (še posebno 
je to poudarjeno pri turizmu na str. 14), se zdi predlagana razdelitev na štiri 
»panoge« odveč, saj mora »planerska« geografija v vsakem primeru, kjer pride 
to v poštev, vključiti tudi medicinske, turistične in vojaško-strateške, pa tudi 
še druge probleme. 

Iz poljske sfere je izšla še druga publikacija, opremljena z naslovom »apli-
cirane geografije«, ki jo mora naše poročilo omeniti. Izšla je kot rezultat anglo-
poljskega seminarja v Nieborowu v septembru 1959. leta (Problems of Applied 
Geography)11. Na tem seminarju se je obravnavala problematika: 1. geografskih 
proučevanj za regionalno planiranje, 2. kartiranja izrabe tal kot osnove za 
regionalizacijo in planiranje v kmetijstvu, 3. proučevanje sprememb v geograf-
skem okolju, povzročenih po gospodarski aktivnosti, 4. raziskovanja na polju 
urbanske geografije kot osnova za planiranje naselij. V publikaciji so konkretno 
objavljeni tile referati: K. D z i e w o n s k i poroča o geografskih raziskovanjih 
za regionalno planiranje na Poljskem (Geographical Research for Regional 
Planning in Poland), M. J. W i s e o isti problematiki v Veliki Britaniji (Geo-
graphy and Regional Planning in Great Britain), prav tako A. A. L. C a e s a r 
(Problems of Regional Planning in Great Britain. J. K o s t r o w i c k i poroča 
o poljskem kartiranju izrabe tal (Polish Land Utilization Survey) s konkretnim 
primerom Nieborowa in И. C. K. H e n d e r s o n o podobnem delu v Angliji 
(Land Utilization Survey of Britain and the Use made of it in planning Agricul-
tural Land). M. K l i m a s z e w s k i poroča o problemih geomorfološke in 
hidrografske karte na primeru industrijskega področja Gornje Šležije (The 
Problems of the Geomorphological and Hydrographical Map on the Example of 
the Upper Silesian Industrial Dostrict) in J. P a s z y n s k i o raziskovanju 
lokalne klime v isti pokrajini (Investigation of Local Climate in the Upper 
Silesian Industrial District). S. H. B e a v e r se je lotil problematike uporab-
nosti po industriji uničenega zemljišča za kmetijske in druge namene (The 
Reclamation of Industrial Waste-Land for Agricultural and Other Purposes). 
Slede še trije referati iz geografije mest in urbanizacije. L. K o s i n s k i raz-

* N a j pr ipomnim, da večina po l j sk ih geografov, med n j imi tudi prof . Leszczycki, še da l j e 
enostavno istoveti po jem geografskega okol ja (šrodomisko geograficzne) s pojmom pr i rodnega 
okol ja , k a r pa j e seveda čeda l j e b o l j p roblemat ično (prim, poročilo o tem v istem »Geografskem 
ves tn iku na str . 81). Tako n. pr . prof. Leszczycki na s t r . 1)0 svoje raizprave govori celo o »uni-
čenem geografskem okol ju v indus t r i j sk ih regi jah«. Vprašamo se pač, ali so te r eg i j e potem-
takem sploh b rez geografskega okol ja? 
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pravlja o mestni geografiji na Poljskem in njeni praktični aplikaciji (Urban 
Geography in Poland and its Practical Application), A. E. S m a i l e s o urba-
nizaciji v Britaniji (The Urbanisation of Britain) in K. C. E d w a r d s o novih 
mestih v Britaniji (The Nem Tomns of Britain). V celoti se publikacija niebo-
rowskega seminarja odlikuje po visoki znanstveni ravni, toda problemi, ki so 
v njej obdelani, sodijo po večini v običajno sfero sodobnih geografskih prouče-
vanj in uporabljajo običajne sodobne raziskovalne metode. Skupna jim je samo 
tolikšna mera aktualnosti, da je njihove rezultate možno aplicirati, kar pa ne 
zahteva, da bi jih nujno vrstili pod naslov neke posebne »aplicirane geografije«. 

Med še drugimi jasnimi odmevi na pobude, ki sta jih dala sekcija za apli-
cirano geografijo na kongresu v Stockholmu in kolokvij za aplicirano geografijo 
v Strasbourg!!, bi rad omenil še dva, oba spet z zahoda. Prvi je iz Zahodne 
Nemčije. Na zborovanju zahodnonemških geografov maja 1961 v Kölnu se je 
prof. Wolfgang H a r t k e v svojem dinamičnem referatu o pomenu geografske 
znanosti v sodobnosti (Die Bedeutung der geographischen Wissenschaft in der 
Gegenwart)n radikalno lotil tudi problematike »aplicirane« geografije, čeprav 
jo precej redko imenuje s tem imenom. Njegovo izhodišče je slaba afrimacija 
zahodnonemške geografije v poklicih izven fakultet in šol, kar ima za posledico 
tudi slabo materialno podprtost geografskih znanstvenih inštitucij in njihovega 
strokovnega osebja. Ce se posamezniki geografi vendar udejstvujejo v praktič-
nih inštitucijah, so tja zašli ne zaradi svoje strokovne izobrazbe, temveč zaradi 
posebnih osebnih kvalitet ali zvez. Sprejeli so jih ne zato, ker so geografi, 
ampak vkljub temu, da so geografi. Res pa imajo včasih pozneje poseben uspeh, 
ker so geografi. Zato misli Hartke, da bi se morali geografi že v svoji izobrazbi 
oblikovati ustrezno bodočim zahtevam njihovih izvenšolskih »konsumentov«. 
Hartke se tudi ne strinja z naziranjem (ki ga, kakor smo videli zgoraj, med 
drugimi zastopa Pierre George), da je meja geografije tam, kjer se začne pod-
ročje napovedi. Dvomi, da bo geografija obdržala svoj pomen, če se ne bo 
»znala ustrezno prodati« (str. 123). Pri tem pa ne misli, da to pomeni že »pro-
stitucijo geografije« (str .117), kakor je bilo to izrečeno na zborovanju v Stras-
bourgs čeprav je seveda treba računati z ne posebno ugodno nujnostjo, da 
nekateri direktorji inštitutov skoraj ne morejo delati drugega kot da love finan-
serje in »konsumente« za svoje delo (str. 117). Vsekakor je treba te težave, če 
so nam všeč ali ne, premagati, da bodo lahko geografske katedre v bodoče 
vzgajale nekaj manj učiteljev geografije, zato pa več t. im. geography-makers. 

Zanima nas še odmev iz daljne Argentine. Tamošnje geografsko društvo 
Gaea je junija 1961 ustanovilo posebno komisijo za »aplicirano geografijo« ter 
je ob tej priliki izdalo posebno številko svojega Boletina z naslovom La Geogra-
fia aplicadals. V njej je Federico A. D a u s mišljenja, da se je geografija od-
rekla proučevanja tistih posebnih delov geografskega znanja, ki so delovno 
področje sistematskih ved in da si je opredelila kot svoj tipičen predmet zna-
čilne poteze geografskih regij, skratka prostorske komplekse (complejos espa-
ciales) (str 4). Ravno aplikacija znanstvene geografije je lahko preizkus umest-
nosti njenega razvoja v tej smeri. Pokaže lahko, ali je geografija zrela, da se 
iz te svoje teoretične osnove »izlije« (desemboca) neposredno v praktično apli-
kacijo. Vsekakor mora aplikativna znanost izvirati iz teorije ter se pri svoji 
orientaciji k praktičnimi ciljem držati istih proučevalnih postopkov kakor 
ustrezna čista znanost (str. 5). Aplikacije se lahko lotijo samo pravi geografi, 
prepojeni z geografsko teorijo, sicer se iz vsega izcimi samo »utilitarna« geo-
grafija. In če ima geografska znanost v svoji teoriji svoje lastno proučevalno 
področje (prostorski kompleks), je njena aplikacija mogoča samo v tej smeri, 
to se pravi v urejevanju prostora. Vsekakor se tudi v aplikaciji pokaže sposob-
nost sinteze kot glavna specialna kakovost geografske znanosti. Geograf z njo 
izvede nekak način integracije pokrajine, ki jo drugi raziskovalci raziskujejo 
po med seboj ločenih fragmentih. Povsem isto stališče zavzema v navedeni 
argentinski publikaciji tudi Osvaldo I n c h a u s p e (str. 9—11). 

Ves ta pregled diskusij in razglabljanj o »aplicirani geografiji« nam je 
pokazal, da je interes zanje v zadnjih letih še močno narastel. Zunanji znak za 
to je dejstvo, da je tudi na program XX. mednarodnega geografskega kongresa, 
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ki bo julija 1964 v Londonu, postavljena sekcija za aplicirano geografijo, ki ji 
bodo predsedovali prof. K. D z i e w o n s k i (Poljska), prof. M. P h i l i p p o -
n e a u (Francija )in prof. M. S h a f i (Indija). V njenem okviru se bodo obrav-
navale te-le teme: 1. Uporaba stastistične tehnike v ekonomski geografiji, pred-
vsem v ocenjevanju koncentracije industrije, populacije in delovne sile; postav-
ljanje prognoz in projektov. — 2. Geografska tehnika v regionalnem urejanju 
v razmerju do: a) izdelave planov za izrabo zemljišč, b) urbanskih regij in nji-
hovega bodočega razvoja, c) industrijskih regij in njihovih virov »v nazado-
vanju«, d) reorganizacije administrativnih regij. — 3. Velike preobrazbe »fizič-
nega okolja«. — 4. Geografski problemi »nerazvitih« področij. — 5. Aplikacija 
geografije v notranjih in zunanjih problemih držav14. Kakor vidimo, zelo široko 
zajeta problematika, v katero se pač spet lahko uvrste prav vse smeri in veje 
geografskega raziskovanja, skratka geografija v celoti. 

Naš zgornji pregled nam je tudi pokazal, da so stališča geografov do t. im. 
»aplicirane geografije« še zelo različna. Nekateri vidijo v njej tako rekoč čisto 
novo delovno polje (Leszczycki) ali vsaj temeljito v smeri aplikacije preobliko-
vano delovno področje, ki gre daleč tudi po poti prognoz in planiranja (Hartke). 
Drugi sodijo, da gre pravzaprav za aplikacijo dosedanje stavbe geografske zna-
nosti v tistih smereh, kjer gre za osnovni predmet njenega proučevanja, to se 
pravi, predvsem v prostorskem planiranju (George in drugi). Tretji pa sploh 
kaj malo ali nič ne govore o »aplicirani geografiji«, ker menijo, da mora kakor 
vsaka veda tudi geografija kot celota služiti čimbolj praktičnim potrebam da-
našnje družbe (sovjetski geografi, še posebno krog zastopnikov »enotne« geogra-
fije okrog revije Geografija i hozjajstoo, prim, poročilo v tem »Geografskem 
vestniku« na str. 81 si.). 

Problematika »aplicirane geografije« zahteva torej še nadaljnje premiš-
ljevanje in razglabljanje. To velja tudi za nas geografe v Jugoslaviji in posebej 
v Sloveniji, kjer smo se za aplikacijo geografije v praksi že od nekdaj precej 
zavzemali ter pri tem še dokaj uspeli. Saj vsaj za Slovenijo ne bi bil glede na 
dejavnost geografov izven šole in univerze na mestu tako črnogled pesimizem, 
kakor ga je Zahodno Nemčijo izrazil prof. Hartke. A ravno zato je potrebno, 
da se tudi mi ustavimo pri vprašanjih, ki so se pojavila v svetu ob dosedanjem 
razvoju »aplicirane geografije«. Namen avtorja teh vrstic je bil ravno, da 
z njimi seznani tiste naše geografe, ki se sami nimajo toliko prilike seznaniti 
z njimi iz svetovne literature. Preglejmo si za zaključek še enkrat ta vprašanja 
in poskušajmo zavzeti stališče do njih. Glavna vprašanja so tale: 

1. Zakaj se je ravnö pri geografiji pojavila težnja, da se za praktično 
uporabo njenih proučevalnih rezultatov uvede čisto poseben pojem »aplicirane 
geografije«, kar vzbuja vsaj vtis, da gre skoraj za novo znanstveno disciplino, 
medtem ko ka j malo ali nič ne slišimo izrecnega posebnega poudarjanja »apli-
cirane« fizike, kemije, biologije, sociologije, politične ekonomije itd.? 

2. Zakaj velik del geografov, ko govori o »aplicirani geografiji«, kljub temu 
da ne misli na drugo kot na praktično uporabnost (aplikativnost) dosežkov 
sodobne geografije, takšne kakršna je, ne govori raje o »aplikaciji geografije« 
ali vsaj o »aplikativni« geografiji, kar bi bilo v navedenem smislu točneje in 
bi vzbuialo manj pomislekov? 

3. Zakaj se je »aplicirana geografija« s tem svojim imenom tako uveljavila 
na zahodu, medtem ko se ta naziv v večini socialističnih dežel, predvsem pa 
v Sovjetski zvezi, zelo redko ali sploh ne sliši, čeprav je ravno tam povezava 
znanosti s prakso s strani družbe še posebej zaželena? 

4. Ali je »aplicirana geografija« nekaka samostojna panoga ali smer geo-
grafije z močno novim delovnim področjem ter se kot taka izrecno razlikuje od 
t. im. »čiste« znanstvene geografije ali pa gre samo za aplikacijo geografije, 
kakršna se je izoblikovala na svojih znanstveno teoretičnih osnovah? 

5. Ali gre pri »aplicirani geografiji« predvsem za aplikacijo »enotne« 
kompleksne geografije ali bolj za aplikacijo posameznih specialnih geografskih 
panog ali za oboje hkrati? 

Avtor teh vrstic bi na ta vprašanja na kratko odgovoril takole. V prvem 
in drugem vprašanju je jedro problema. Nejasnosti med prvo in drugo varianto, 
ki ju pomenita ti dve vprašanji, izvirajo predvsem iz osnovne bolezni velikega 
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dela sodobnih geografov: da si niso edini v opredelitvi predmeta geografije na 
sploh in s tem seveda tudi ne v pojmovanju »aplicirane« geografije, še već, da 
si o tem ne znajo, včasih pa tudi nočejo priti na jasno. Pri tem se je iz našega 
zgornjega pregleda dobro videlo, da je k tako krepkemu prodoru označbe 
»aplicirana geografija« v zahodnih deželah in celo naziranja, da gre za nekakšno 
novo geografijo, vsaj močno, če že ne odločilno prispevala želja, da se geogra-
fija in t. im. »geografsko mišljenje« uveljavita ne samo v šoli in na univerzah, 
temveč tudi v praktičnih institucijah; dobršen del te želje je celo v prizadeva-
njih, da si v divji borbi za denar in druga materialna sredstva, ki je zajela 
današnji komercializirani svet, tudi geografija in geografi pridobe, če že ne 
zadosten delež, pa vsaj najnujnejše drobtinice. S tem pa je dan odgovor tudi 
že na tretje vprašanje. 

Odgovor na četrto vprašanje je seveda odvisen od naše koncepcije znanosti 
sploh in geografske znanosti posebej. Će se postavimo na stališče, da geografija 
na osnovi konkretne dokumentacije in opazovanj na terenu proučuje današnje 
procese in današnje učinke že ugaslih procesov v prostorski stvarnosti ter da 
je poznavanje teh procesov za današnjo prakso in za bodoče dogajanje važno, 
ni razloga, zakaj bi za njeno »aplikativno smer« iskali nekakih novih delovnih 
področij ali jo celo šteli za novo geografsko disciplino. Saj bi s tem poleg tradi-
cionalne »znanstvene« in »šolske« geografije, za kateri smo ravno zadnji čas 
ka j radi zatrjevali, da ju ne gre preveč oddvojevati, ustvarili še tretjo. 

Tudi odgovor na peto vprašanje zavisi od naše temeljne koncepcije geo-
grafije. Če vidimo v geografiji enotno, sintetično in kompleksno vedo o kom-
pleksni prostorsko-pokrajinski stvarnosti z vso medsebojno vzročno in funk-
cijsko povezavo najrazličnejših pojavov, jo bomo seveda kot tako tudi »apli-
cirali« ter z njo pomagali tistim praktičnim dejavnostim, ki imajo opravka 
z isto prostorsko stvarnostjo kot celoto. Tu ima vsekakor prednost prostorsko 
planiranje, pa morda še nekatere dejavnosti, ki so tudi dokaj mnogostransko po-
vezane s prostorom (npr. turizem). Če pa bolj nagibamo b koncepciji sistema 
več ali manj samostojnih »geografskih ved«, bomo seveda prednost dali apli-
kaciji posameznih, dokaj ozko specialnih geografskih panog vsaki zase. Do-
sedanje izkušnje z delom »apliciranih geografov« po svetu in še posebno tudi 
pri nas v Sloveniji dajejo bolj prav prvi koncepciji. Geografi so se zares kot 
geografi in ne kot specialisti za določene ožje probleme najuspešneje aplika-
tivno uveljavili v prostorskem (regionalnem in urbanističnem) planiranju in 
dokaj še v turizmu. Tisti, ki so šli na specialne institucije (hidrološke, meteoro-
loške, demografsko-statistične itd.), so nehote postali dejansko hidrologi, me-
teorologi, demografi itd. ali pa so se morali umakniti strokovnjakom, ki so se 
že od začetka izobraževali v ustrezni specialni stroki. Pa še pri marsikaterem 
od tistih, ki se aplikativno udejstvujejo v prostorskem planiranju kot kom-
pleksni geografi, se k a j rada pokaže tudi, kadar se želi lotiti čisto študij-
skega dela, tudi kaka slaba stran njihove aplikativne dejavnosti. Če mu že 
ravno ni žal, da je geograf in ne planer, ekonomist, demograf ali inženir, pa mu 
prerade imponirajo same po sebi sicer tega vredne eksaktne, zlasti moderne 
statistične metode teh praktičnih strok, imponira mu tehnična stran dela in 
imponira mu »eksaktno« prognoziranje bodočega razvoja, (ki pa seveda v res-
nici nikdar ne more biti eksaktno). Pri tem pa ka j rad pozablja, da mu je kot 
geografu glavni predmet proučevanja kompleks procesov, ki preoblikujejo pro-
storsko stvarnost pred njegovimi očmi in ki jih lahko neposredno opazuje in 
beleži. Pozablja tudi, da njegovo izhodišče ne more biti specialni statistični 
model, temveč kompleksni pogled na prostor v luči široke »geografske kulture«, 
ki je seveda težko »eksaktna« in statistična, zato pa vendar tudi praktikom ni 
nič manj potrebna. 

To je seveda subjektivno stališče pisca teh vrstic. Pisec pa bi bil osebno 
in kot glavni urednik »Geografskega vestnika« zelo zadovoljen, če bi se — v na-
sprotju z dosedanjo prakso — ob teh in podobnih ideoloških in načelnih proble-
mih geografije oglasili v »Razgledih« naše revije tudi drugi naši geografi, še 
posebno tisti, ki zastopajo morda bistveno drugačne poglede. S tem bi »Razgledi« 
dobili tudi značaj diskusijske rubrike, ki ji ga je uredništvo namenilo že od 
vsega začetka. 
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Résumé: Géographie appliquée ou l'application de la géographie? 

S v e t o z a r I l e š i č 

L'auteur présente un compte-rendu sur l'évolution de la »géographie appli-
quée« depuis le symposium sur cette orientation de la géographie tenu à Quebec 
en 1959. Il présente a:ux géographes yougoslaves les travaux de ce symposium 
ainsi que de la Section correspondante au XIX Congrès International de Géo-
graphie à Stockholm en 1960 et du Colloque national de Géographie appliquée 
tenu à Strasbourg en 1961. Il s'occupe aussi des livres sur la géographie appli-
quée de L. Dudley Stamp et M. Philipponeau, de la publication »Problems of 
Applied Geography«, publiée comme résultat du Séminaire géographique anglo-
polonais, tenu à Nieborów (Pologne) en 1959, ainsi que des articles de Pierre 
George (France, 1961), St. Leszczycki (Pologne, 1962), W. Hartke (Rép. Féd. Alle-
magne, 1961), F. A. Daus et O. Inchauspe (Argentine, 1961). (Voir les ouvrages 
cités ci-dessus). 

En appréciant toutes ces discussions l'auteur y trouve toujours discutables 
les questions suivantes: 

1. Pourquoi la tendance à appeler une science expréssement »appliquée« 
se fait-elle valoir si fortement justement en cas de la géographie, pendant qu'elle 
ne se manifeste pas de telle manière dans les autres sciences applicables (p. e. 
physique, chimie, sociologie, sciences économiques etc.)? 

2. Pourquoi un grand nombre de géographes — bien qu'ils en parlant de 
la »géographie appliquée« n'y comprennent que l'application simple de la géo-
graphie existante — ne préférent-ils pas parler de »l'application de la géo-
graphie« tout court ou au moins d'une »géographie applicable«, ce qui corres-
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pondrait mieux à leurs intentions et soulèverait moins de doutes quant à la 
formation possible encore d'une branche de la science géographique? 

3. Pourquoi la вомЉапЖе »géographie appliquée« s'.est ait-elle valoir si 
fortement dans les pays occidentaux, pendant qu'elle n'apparai t que très rare-
ment dans les pays socialistes (et spécialement dans l'URSS), bien que les liaisons 
étroites entre la science et la vie pratique y soient plus favorisées? 

4. Est ce qu'il faut considérer la géographie appliquée comme une branche 
de la science géographique en quelque manière indépendante, avec un domaine 
d'activité assez nouvel, ou il ne s'agit que de l'application tout court de la géo-
graphie, formée auparavant comme science »pure« et théorique? 

5. Est ce qu'il s'agit, dans la géographie appliquée, de l'application de la 
géographie »unitaire« ou plutôt des différentes branches particulières des con-
naisances géographiques? 

• D'après l'avis de l'auteur du compte-rendu, il faut, pour répondre aux 
deux premières questions, tout d'abord mieux préciser l'objet même de la science 
géographique at par là aussi l'objet et les caractères de la »géographie appli-
quée«, se qui n'est pas encore suffisament fait. Cependant, parmi les raisons les 
plus importantes qui ont poussé si fortement, dans les pays capitalistes, au lieu 
de se contenter de »l'application de la géographie« tout court, au premier plan 
la tendance à la formation d'une »géographie appliquée« particulière à coté 
de la science géographique »pure«, sont, d'après l'avis de l'auteur, les efforts 
non seulement à infiltrer dans la vie pratique l'esprit géographique (c'est qui 
est très positif), mais surtout de procurer aux institutions géographiques et aux 
géographes en dehors des écoles et des universités des moyens matériels plus 
importants. En tenant compte de cette raison, il est assez facile répondre aussi 
à la troisième question. Aussi la réponse à la quatrième question depend de 
notre vue sur les trois premières: si l'objet de la géographie »appliquée« et de la 
géographie »pure« est le même, il s'agirait de poser un »faux problème« (Philip-
pen eau) en cherchant entre les deux orientations du travail des géographes des 
différences par principe. Quant à la cinquième question, la conception de la 
géographie comme science de synthèse, ayant pour son objet un complexe 
physique et humaine dans un cadre spatial, engendre automatiquement aussi 
la conception de son application: celle-ci se trouverait surtout dans l'aménage-
ment de l'espace et la planification régionale. La conception des branches géo-
graphiques séparées, au contraire, mène, selon l'avis de l'auteur, aussi dans les 
applications pratiques vers un démembrement complèt de la géographie, les 
géographes »appliques« y dévenant, bon grè mal grè, des géologues, de météoro-
logues, des démographes, des économistes, des sociologues etc. sans aucun avan-
tage sur les spécialistes des ces disciplines, formés comme tels dès commen-
cement. 

OBISK PRI MADŽARSKIH GEOGRAFIH OB DEVETDESETLETNICI 
MADŽARSKEGA GEOGRAFSKEGA DRUŠTVA 

S v e t o z a r I l e š i č 

V dneh od 12. do 14. septembra 1962 je bila na Madžarskem jubilejna geo-
grafska konferenca, ki sta jo ob priliki 90-letaice Madžarskega geografskega 
društva (Magyar Földrajzi Tàrsasag) organizirala Madžarska akademija znano-
sti in društvo — jubilant. Organizator je na konferenco povabil tudi podpi-
sanega. 

Slavnostna otvoritev konference je bila 12. septembra dopoldne v Budim-
pešti in sicer v dvorani Madžarske akademije znanosti ob Donavi. Po kratkih 
pozdravnih besedah predsednika madžarskega nacionalnega komiteja za geogra-
fijo prof. Sdndorja R a d ó - j a je imel prof. Pâl Zoltân S z â b o slavnostni 
govor ob 90-letnici ustanovitve društva. Zatem so bili prečitani v madžarščini 

1 0 0 



Razgledi 

referati inozemskih gostov, od katerih je vsakdo s kratkimi uvodnimi besedami 
v svojem jeziku nakazal osnovno problematiko referata. Med najvidnejšimi 
zunanjimi gosti so bili L. Dudley Stamp (Vel. Britanija), K. A. Sališčev in 
P. M. Alampijev (ZSSR), S. Chaterjee (Indija), J. Kondracki (Poljska), D. Gri-
baudi (Italija), H. Bobek (Avstrija), K. Herbst (Romunija) in J. F. Geliert 
(NDR). Podpisani je pozdravil zborovanje v imenu geografov Jugoslavije, v svo-
jem referatu pa je prikazal sedanje stanje študija ekonomskogeografske regio-
nalizacije v Jugoslaviji. 

V dneh 13. in 14. septembra je konferenca nadaljevala zasedanje ob 
Blatnem jezeru in sicer je sekcija za fizično geografijo zasedala v kraju Bala-
tonvilâgos, sekcija za ekonomsko geografijo pa v kraju Balatonszabadi. Na 
konferenci so referirali madžarski geografi in sicer v madžarščini, zunanji ude-
leženci pa smo lahko spremljali njihova izvajanja, pa tudi diskutirali o njih 
na osnovi angleških, ruskih in nemških prevodov, ki smo jih dobili v roke 
v obliki dveh posebnih publikacij. V sekciji za fizično geografijo je imel uvodni 
načelni referat znani madžarski specialist za kras Pâl Zoltân S z â b ó. Govoril 
je o pomenu fizične geografije za kompleksno reševanje gospodarskih vprašanj. 
O tem referatu nekaj več poročamo na drugem mestu tega » Geogra fskega• vest-
nika« (str. 88). Isti avtor je imel tudi referat o dinamiki in morfološki dejav-
nosti podzemeljskih vodnih tokov v karbonatnih kameninah. Zoltân B o r s y je 
v svojem referatu kompleksno karakteriziral in ovrednotil Nyirség, pokrajino 
v severozahodnem delu Alfülda. Antal P a p p je na podoben način označil 
onkraj Tise ležečo pokrajino Körös. Sledil je referat M a r o s i - S z i l a r d , 
»Fizično-geografski pogoji gospodarskega življenja v Somogyjskem gričevju« 
(pokrajini med Blatnim jezerom in Dravo). Zoltân P i n c z é s je dal kompleks-
no označbo Zemplénskega hribovja, znani geomorfolog Bela B u l l a (ki je na 
žalost teden pred konferenco nenadoma umrl) pa je pripravil referat o ostankih 
terciarnih uravnav na Madžarskem. Laszló K â d â r je govoril o prirodnem 
sistemu erozijskih oblik na površju zemlje, Mârton P é c s i je imel referat 
o nastanku korozijskih površin, poročal pa je tudi o geomorfološki pregledni 
karti Madžarske, Sândor L ä n g pa je govoril o prirodnih svojstvih hribovja 
Cserhât kot energetskih virih. 

V sekciji za ekonomsko geografijo sta bila na uvodnem mestu dva načelna 
referata. V prvem je Sândor R a d o orisal naloge ekonomskogeografskih raz-
iskovanj v Madžarski ljudski republiki, v drugem pa je György M a r k o s 
poskušal opredeliti osnovne kategorije geografije (o obeh referatih prim, tudi 
poročilo v tem »Geografskem vestniku« na str. 88). Lâszlô K ö s z e g i je poro-
čal o nekaterih problemih ekonomske rajonizacije Madžarske, zveze tega rajo : 
niranja s prometom pa je obravnaval Gyula K r a j k ó. Jânos K o 11 a je 
govoril o gospodarskem pomenu populacijskogeografskih raziskovanj, György 
E n y e d i o geografskih tipih kmetijstva na Madžarskem, Sândor K e r n â e s 
o proučevanju pogojev kmetijske proizvodnje za njeno razmestitev, Gâbor 
G é c s y o uporabi pedološkega kartiranja za določevanje področij za kulturne 
sadeže, Lâszlô S i m o n o nekaterih regionalnih problemih intenzivnega kme-
tijstva, Béla S â r f a l v i o kmetijskih kulturah na peščenih tleh Madžarske, 
K o c h n é G y ö r k ö s E r s z é b e t o kmetijskih karakteristikah ekonomske 
regije Kisalfüld, Edit L e t t r i c h o industrijskih aglomeracijah na Madžar-
skem, Ferenc B o r o s o najvažnejših vprašanjih razvoja v omrežju naselij na 
Madžarskem, György K ö s z e g f a l v y o nekaterih problemih planiranja bo-
dočega razvoja in preoblikovanja naselij kmetijskega značaja in Erszébet 
Z a 1 a i o gospodarskogeografskih raziskovanjih na rekreacijskem področju 
Blatnega jezera. 

Zunanjim gostom je služila v odlično informacijo o geografskih problemih 
Madžarske prav tedaj izišla knjiga Mârton P e c s i — Béla S â r f a l v i , Die 
Geographie Ungarns, Corvina Verlag, Budapest 1962 (399 strani). 

Po zasedanju ob Blatnem jezeru je večina udeležencev odšla na tridnevno 
ekskurzijo na področje Miškolca, Debrecena in puste Hortobagy. 

Velik pomen jubilejne konference madžarskih geografov je bil brez dvoma 
v tem, da se je na njej pokazala solidna, raven njihovega raziskovalnega dela, 
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