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KNJIŽEVNOST 

Igor Vrišer, Rudarska mesta — Zagorje, Trbovlje, Hrastnik. Slovenska 
Matica, Ljubljana, 1963, 218 strani, 38 tabel, 41 kart in slik. 

Strokovna literatura, geografska ali druga, o naših mestih je presenetljivo 
skromna. Celo v času, ko urbanizacija napreduje hitreje kakor kdajkoli po-
prej, je del kot so »Rudarska mesta« zelo malo. Poleg razprave Slave Rakov-
čeve o Tržiču je najnovejše Vrišarjevo delo edina obširna in z znanstvenim 
aparatom opremljena obdelava slovenskih mest v zadnji dobi v knjižni obliki, 
edin monografski prikaz ene od naših urbanskih aglomeracij. Kajti tri ru-
darska mesta v našem »Črnem revirju« moramo v bistvu smatrati kot enö 
samo urbansko aglomeracijo. Le-ta ima sicer tri jedra, ki pa v ornrežju urban-
skih aglomeracij Slovenije predstavljajo enoto in to celo zelo svojstveno enoto, 
ki jo je le kot tàko mogoče vsestransko in smiselno obravnavati. 

Vse to je iz knjige lepo razvidno. Čeprav začne avtor z opredelitvijo 
Črnega revirja kot pokrajinske enote v odnosu do ostale Slovenije, je že 
v uvodu jasno nakazal, kako je problematika Črnega revirja v bistvu prob-
lematika treh urbanskih jeder v njem, oziroma, še točneje, premoga ki ga vse-
buje jo nedrja Posavskega hribovja v tem odseku. Kajti nobena fizičnogeo-
grafska poteza tega področja sicer ne bi utemeljevala in pogojevala izoblikova-
n ja tako izrazite geografske enote, kot je sedaj ozemlje Črnega revirja. Kako 
se je — nemara vse do zadnjega desetletja — vse v te j mali regiji sukalo 
okrog premoga, je Vrišer nazorno prikazal v daleč na jbol j obširnem poglavju 
svoje knjige (III—str. 35—131), ki nosi naslov »Funkcije rudarskih mest«. V 
njem pa dejansko zajame mnogo širšo tematiko kot jo običajno razumemo 
pod tako označbo. Obravnava dejansko ves razvoj Črnega revir ja od prvih 
začetkov premogovništva pa do naših dni, s poudarkom na spremembah, ki 
jih je v gospodarski osnovi področja, pa tudi sicer, povzročilo izkoriščanje tega 
naravnega bogastva. 

Predindustrijsko fazo v razvoju obravnava avtor že v prejšnjem poglavju 
(II—str. 17—33) z naslovom »Pokrajina pred industrializacijo«. To zgolj za geo-
grafe nemara nekoliko preskopo napisano poglavje, pa je vendar dosti pre-
gledno. V njem nam avtor nadrobno opiše poselitev in glavne poteze pokra-
jine in njene gospodarske strukture pred velikim preokretom, ki ga je sprožilo 
prav premogovništvo- Od glavnih tokov gospodarstva nekam odmaknjena, do-
mala povsem agrarna pokrajina hribovskega itipa, kakor jih je še sedaj na 
Slovenskem mnogo, se v bistvu ni razlikovala od sosednjih predelov Posav-
skega hribovja. To je podoba, ki odseva iz Vrišerjeve označbe revir ja v pred-
industrijski dobi. 

Preobrazba, ki jo je sprožilo premogovništvo in njemu isledeča industrija, 
je glavna vsebina naslednjega poglavja. Predvsem preobrazba v gospodarstvu, 
pa tudi preobrazba fizične pokrajine. Toda glavni učinek tega procesa — 
urbanizacijo — obravnava šele kasneje, v enem posebnih poglavij. 

Ker obravnava Vrišer v poglavju o funkcijah rudarskih mest dejansko 
razvoj in prostorsko razporeditev celotnega vsebinskega inventarja revirske 
pokrajine — z izjemo urbanizacije — je van j vključena seveda tudi obrav-
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nava prometnih povezav. Te vsekakor zaslužijo posebno in obširno podpoglav-
je. iNe zato ker bi področje revir ja ali posamezna mestna jedra predstavljala 
kakršnokoli pomembno prometno stikališče in križišče, marveč zato, ker je 
bila od usitreznih prometnih poti, posebno od železnice, odvisna usoda gospo-
darskega razvoja tega področja. Od železnice še prav posebej, sa j je bila do 
najnovejše dobe tudi daleč najpomembnejši potrošnik glavnega proizvoda 
Črnega revirja — premoga. Pa tudi zato, ker je spričo reliefa težavna promet-
na povezanost oziroma nepovezanost znotraj revir ja eden ključnih problemov 
pri razvoju trojednske urbanske aglomeracije. To je več kot očitno iz raznih 
navedb v naslednjih podpoglavjih: o preskrbi mest, o t. im. družbenih funkci-
jah, o delovni sili in zlasti o mçstnih skupnostih, ki so se formirale okrog 
treh glavnih jeder — Zagorja. Trbovelj in Hrastnika. 

Vprašanju populacijskih učinkov industrializacije je Vrišer odmeril po-
sebno poglavje (IV.— str. 133—153). iNi prav jasno, zakaj se je odločil za tak 
izdvojen prikaz razvoja in zakaj ni že v prejšnjem poglavju povezal vzrok in 
posledico v sinoptično podobo procesa, ki je privedel do današnjega geograf-
skega pojma Črni revir. Tako to poglavje, v katerem je zbral in analiziral 
obilico gradiva, izpade brez potrebe nekoliko preveč kot monografija v mono-
grafiji- To, morda pretirano stremljenje po sistematiki, je očitno tudi vzrok, 
da šele v tem poglavju dobimo pregled o gospodarski strukturi področja, ka-
kor jo odraža struktura aktivnega prebivalstva. Morda bi isto lahko zapisali 
o prikazu priseljevanja delovne sile v revirska mesta. Predvsem je v tem 
poglavju zanimiva primerjava rasti prebivalstva med Trbovljami, Zagorjem 
in Hrastnikom kot nekaka kvintesenca vsega dogajanja v Črnem revirju v 
preteklih stoletjih. V luči tega, kar izvemo že iz prejšnj ih poglavij, je pred-
vsem značilen zaton pomena Zagorja. Ta k r a j je imel pred industrijsko revo-
lucijo edino dovolj agrarnega zaledja — zlasti v povirju Medije —, da se je 
razvil v mikroregionalni center, medtem ko Trbovlje in še manj Hrastnik 
takih pogojev nista imela in je šele koncentracija premogovništva v Trbov-
ljah, posebno v organizacijskem smislu in v skladu z novim populacijskim 
težiščem tam, pripeljala do osrednje vloge Trbovelj. Do vloge, ki se zdi tudi 
zaradi osrednje lege Trbovelj med tremi jedri urbanizacije najbol j logična, 
ki pa jo prometne povezave doslej še niso mogle bolj izrazito utrditi. 

Predzadnje poglavje (V—str. 155—180), o zunanji podobi revirskih mest, 
obravnava sam geografski odraz dogajanja v Črnem revirju — osrednjo temo 
Vrišerjeve knjige — rudarska mesta: Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. Podrobno 
je navedeno, kako so ob starih kmetijah in malih kmetskih naseljih, še bolj 
pa med njimi nastajale manjše skupine novih delavskih hiš, značilne rudar-
ske »kolonije«< in se počasi zraščale v enotna naselja v vsaki od treh glavnih 
ozkih dolin. Tu pa je bilo le bore malo prođtora in ga je ostalo malo do danes. 
Ta splošna stiska s prostorom in pa nenačrtna izgradnja povzročata seveda 
še danes velike težave pri preobrazbi rudarskih naselij v zaključena in ure-
jena mesta. Rušne zone ter druge posledice premogovništva in onesnaženje 
zraka zaradi industrije, posebno v Hrastniku, ta problem že zaostrujejo. Poleg 
tega pa so še težavne prometne povezave med njimi, posebno med Trbovljami 
in Hrastnikom, ki sta sicer v premogovni proizvodnji tehnološko najtesneje 
povezana. Skratka, problemov, ki jih geograf s svojo analizo lahko ugoitovi 
in ovrednoti ter jih mora reševati urbanist, je v Črnem revir ju toliko in tako 
težavnih, da bomo verjetno še čakali na res pretehtano rešitev. Vrišer neneh-
no opozarja nanje. 

Med to problematiko je tudi odnos treh rudarskih mest do njihove nepo-
sredne okolice v Črnem revirju, ki ga avtor obravnava v posebnem poglavju 
(poglavje IX, str. 181—190). Tam poskuša posrečeno opredeliti 'tudi odnos osta-
lih naselij v revirju do posameznih urbanskih jeder in urbanske aglomeracije 
vseh treh jeder do njihovega zaledja. Nemara nekoliko preskopo obravnava 
odnos Črnega revir ja do ostalih ekonomsko geografskih rajonov ali regij Slo-
venije in vlogo treh rudarskih mest v omrežju urbanskih centrov Slovenije, 
posebej pa še odnos do mnogo večje ter pomembnejše Ljubl jane in do manj-
šega, pa, vsaj po zračni črti, neprimerno bližjega Celja. Gotovo pa je, da ob-
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širnejša analiza tega odnosa presega okvir Vrišerjeve knjige- Vendar te odno-
se v sklepnem delu (Poglavje Vili, str. 191—196) vsekakor nakaže. 

Dejstvo je, da nihče, ki se bo lotil vloge Črnega revirja v okviru sloven-
skega ekonomsko-geografskega prostora, ne bo mogel tega uspešno opraviti, 
ne da bi se bistveno oprl na Vrišerjevo študijo o rudarskih mesitih in njihovi 
»urbanski regiji«, ne da bi upošteval ispecifični značaj in problematiko Črnega 
revirja, ki doslej še ni bila nikjer tako vsestransko in kompleksno prikazana. 

Vladimir Kokole 
Josip Roglić, Zagreb, die Grundlagen und das Wesen seines schnellen 

Wachstums. Mitteilungen der österreichischen Geographischen Gesellschaft, 
Band 105, Wien, 1963, Heft Ш, str. 141—154. 

Po pravici povedano se pogosto še sami ne zavedamo, kako hitro in vse-
stransko se spreminjajo naša mesta. Še veliko manj vedo o tem urbanizacij-
skem procesu v socialistični Jugoslaviji v tujini. Zaito je iRoglićev instruktivni 
članek o osnovah in bistvu naglega razvoja Zagreba toliko bolj pomemben. Av-
tor je obdelal Zagreb, ki je prav gotovo najboljši primer te burne in sproščene 
urbanizacije. 

Zagreb, ki dolgo časa, vse do izgradnje železniškega omrežja, nikakor 
ni mogel v polni meri zaživeti, je v bivši in še bolj v novi Jugoslaviji izvrstno 
izkoristil ugodni širši geografski in topografski položaj ter nove nacionalne 
meje. ,Avtor omenja kot poglavitni prometni liniji, ki sta pospešili njegov 
razvoj, zvezo z morjem (zlasti z Reko) in s Panonijo. Ugodna prometna lega 
v Jugoslaviji je pripomogla k razvoju številnih novih mestnih funkcij , na 
prvem mestu industrije (v kateri je sedaj zaposlenih 30,4 % prebivalcev), obrti 
(11,6% zaposlenih), trgovine (8,5% zaposlenih), šolstva, kulturnih in zdrav-
stvenih institucij itd. Zelo ugodno so vplivale na mestni razvoj tudi številne 
sodobne avtomobilske ceste, ki so jih zgradili v zadnjih letih. Po svojih 
funkcijah je danes Zagreb prav gotovo najpomembnejše mesto v zahodnem 
delu Jugoslavije, v marsičem pa se uspešno kosa tudi z Beogradom. Obenem 
s to funkcijsko krepitvijo je prišlo v tein najmlajšem jugoslovanskem vele-
mestu do prave demografske eksplozije. Še 1. 1931 je imel Zagreb ;181.5в1 pre-
bivalcev, leta 1961 pa že skoraj pol milijona (459.320). Glede na procentualno 
rast prebivalstva izkazuje Zagreb poleg Beograda največji porast med jugo-
slovanskimi mesti: med leti 1910 in 1961 je naraslo prebivalstvo Beograda 
za 556%, Zagreba za 540%, Skopja 345 %, Sarajeva 274% in Ljubl jane za 
207 %. Zaradi tako naglega in obsežnega večanja mesta so postale nekatere 
naravne in družbene meje, ki so v preteklih stoletjih usmerjale mestni razvoj 
(npr. aluvialna ravnica, poplavno ozemlje ob Savi, železniški nasipi), prava 
ovira teritorialnemu š i r jenju mesta. Dolgo časa se je zato mesto lahko širilo 
le v smeri vzhod-zahod. Obenem s tem pa so postajali urbanisltični problemi 
čedalje težji. Šele z zgraditvjio novega obrambnega nasipa vzdolž Save (1. 
1949) je bila ustvarjena možnost, da se mesto razširi tudi proti jugu. V zadnjih 
letih smo bili priča zavestnega in načrtnega š i r jenja mesta tudi onstran Save 
(novi velesejmiski prostor, naselje »Novi Zagreb«), Ni čudno, če marsikateri 
stari Zagrebčan ali dober poznavalec mesta z določeno nostalgijo opazuje kako 
sitaro mesto na Gradcu in Kaptolu ter ob Ilici in nekatere mestne četrti na 
sončnem Prigorju ostajajo nekako ob strani, predvsem pa v nekakšnem zatišju 
in zavetju, ki ni samo klimatskega značaja. 

Rogličev kratki, a jedrnati članek, je dober primer sodobno in živo napi-
sane polgeografske študije, ki bi si jih želeli doma in v tujini še več. 

Igor Vrišer 
Nekaj člankov o Jugoslaviji izpod peresa ameriških in angleških geografov. 
V »Geografskem vestniku« smo doslej zanemarjali dolžnost, da bi poro-

čali o člankih in študijah o jugoslovanskih geografskih problemih, objavljenih 
v ameriškem in angleškem strokovnem tisku. To vrzel na j danes vsaj toliko 
izpolnimo, da na kratko poročamo o neka j takih člankih, izišlih v zadnjem 
času. Čeprav gre v glavnem za prispevke, v katerih avtorji na osnovi svojega 
krajšega ali daljšega bivanja v Jugoslaviji ter na osnovi poglobitve v ustrezno 
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l i teraturo in statistične vire v glavnem samo informativno poročajo o dejstvih, 
ki so nam že znana, so ti prispevki za nas zanimivi že glede na vidike, s kate-
rih njihovi avtorj i motre na naše probleme. Ker gre pri tem skora j brez izje-
me za družbeno-ekonomske probleme, nas zanima predvsem, koliko so ti vidiki 
stvarni in objektivni-

Močno pozitivno lahko s te strani ocenimo članek F. E. I. H a m i l t o n a 
o lokacijskih faktor j ih črne metalurgi je v Jugoslaviji (»Location Factors in 
the Yugoslav Iron and Steel Industry«, Economic Geography, Worcester, Mas., 
U.S.A. Vol. 40. No 1. January 1946, str. 46—64). Avtor, predavate l j geografije 
na londonski School of Economics and. Political Science, se je v svojem enolet-
nem bivanju pri nas (1959-1960) dodobra seznanil z gradivom za obravnavani 
problem ter ga tudi stvarno obdelal. Še posebno nazorno je obravnavana spre-
memba, ki je nastala v p lani ranju razmestitve naše črne metalurgije po ko-
minformi (1. 1948), ko je bil opuščen načrt za izgradnjo velikega metalurškega 
kompleksa v Doboju in se je predvidena izgradnja dekoncentrirala v Zenico, 
l l i jaš, .Nikšič in Sisak. 

Kot objektivnega in s tvarnega poročevalca o naših problemih poznamo že 
doslej tudi ameriškega specialista za naše probleme prof. Georga W. H o f f -
m a n n a (Austin, Texas). Poznamo ga že po njegovih dosedanjih delih, o ka-
terih nismo poročali, pa n a j zato naše bralce naknadno opozorimo nan je samo 
z naslovi (»Changes in the Agricultural Geography of Yugoslavia«, Geogra-
phical Essays on Eastern Europe, Norman J. G. Pounds editor, Rusian and Est 
European Series, vol. 24. Indiana University Publications. Bloomington 1961, 
str. 101—140; »Changing Character of Rural Life and Rural Economy«, The 
American Slavic and East European Rewiew, XVII, 1959, str. 555—578; Hoff-
mann G, W. and Fred Warner Neal, »Yugoslavia and the New Communism«, 
New York, The Twentieth Century Fund 1962.). Solidno poznavanje in stvarno 
iter dobronamerno presojo naših razmer kaže tudi njegov zadnji članek »Die 
Agrarentwicklung der Vojvodina seit 1945«, čeprav je objavl jen v publikaciji , 
do katere gojimo precejšnjo trohico nezaupanja (Wissenschaftlicher Dienst 
Südosteuropa, Südost-Institut München, XII Jhg., H. 7—8, 1963, str. 123—130). 

N e k a j man j smo lahko zadovoljni z razpravo o Zagrebu, ki jo je v 
»Annals of the Association of American Geographers« (Vol. 53, N. 3, Septem-
ber 1963, str. 266—284) objavil Jack C. F i s h e r (»Urban Analysis: A Case 
Study of Zagreb, Yugoslavia«). Fisher, ki je ponovno da l j časa bival pri nas 
s študijskimi nameni ter se izčrpno in dosledno seznanjal z našo poleogeograf-
sko in urabnistično dejavnostjo, je sicer v svoji razpravi solidno obdelal vse 
l i terarno in ostalo gradivo o teritorialnem razvoju Zagreba ter o urbanistič-
nih načrtih za njegov nada l jn j i razvoj. S te strani razprava lahko dobro služi, 
čeprav ne prinaša bistveno novega, loda v zaključkih njegove razprave nas 
moti vtis, da je glavni namen av tor ja znova in znova poudarjat i , kako je pre-
tirano govoriti o nada l jn jem razvoju Zagreba kot »socialističnega« mesta, ker 
se ita razvoj mora naislanjati in se dejansko v glavnih potezah naslanja na 
močno urbanistično dediščino kapitalistične dobe. Ne želimo zanikati dejstev, 
ki jih Fisher s tem v zvezi navaja , odveč in sumljiv pa se nam zdi tako močan 
poudarek v njihovi interpretacij i . Ali je res vredna takega poudarka ugotovi-
tev, da so razni tipi rezidenčnih področij ostali v Zagrebu pod komunizmom 
natančno tam, k j e r so bili poprej , in ali je na mestu trditev, da ima Gornj i 
grad kot rezidenčno področje še dalje izrazit značaj »razrednosti« C»classnest), 
Ali je nadal je res tako važno ugotavljati , da je bila urbanistična zasnova no-
vega zagrebškega centra ob Cesti proleterskih brigad, ki n a j bi — po avtor-
jevih besedah — dala temu centru značaj »socialističnega« mestnega centra 
po sovjetskem vzorcu, uresničenem v današnjem centru Sofije, zamišljena 
že v predvojnih, »kapitalističnih« urbanističnih načrtih? Da mora tudi ure je-
van je socialističnega mesta rasti iz osnov, ki jih je podedovalo in računati z 
nj imi, je sicer vsakomunr jasno; ni nam pa jasno, zaka j Jack C. Fisher to v 
taki meri poudar ja ter s tem vzbuja vtis, kakor bi hotel na vsak način zmanj-
šati vrednost pr izadevanj socialističnega urbanizma, da za nadalnj i razvoj 
išče novih poti in novih oblik. 

Svetozar Ilešič 
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Skrivanek F., Geologicky a geomorfologicky vyzkum severovyvliodniho 
vybezku muranskeho krasu. Ceskoslovensky kras, Praha, 1961, str. 89—120. 

Območje raziskovanja je v srednji Slovaški ob Muranskih gorah. Stik 
z Nizkimi Tatrami grade kristalaste kamenine, kvarciti in karbonski peščenja-
ki ter mezozojske kamenine. V teh je zaje ta triada v skrilavem in dolomitno-
apnenem razvoju. Zgornja kreda je zastopana le v fragmentih kot breče in 
dolomit. Ozemlje je bilo nagubano v alpskem orogenu in skladi so bili v več 
luskah nar injeni drug vrh drugega. 

Na površju okrog 50km2 izdvaja avtor 5 tipov reliefa: visokogorski kras 
tipa Causses, obrobni kras jurskega tipa. pokriti kras in normalni rečni relief. 

Kraški svet označujejo na apnencih in dolomitih, ki so naloženi preko 
nepropustnih kamenin, številni požiralniki, vrtače in kraški izviri. Neka j je 
tudi suhih kraških jam. Najbo l j je znana 500 m dolga Marnikova Diera. Mu-
ranski kras odmakata dve reki z veliko erozijsko močjo. Med požiralniki 
in izviri na obrobju so odkrili več podzemeljskih sistemov v n e k a j nivojih. 
Ponekod, ko je preplavl jen zgornji sistem, je spodnji euh, ker spada v drug 
hidrografski sistem. 

Območje je bilo podvrženo orogenezi v neogenu, sledila pa je denuda-
cija in zakraševanje- Akumul i ranje se je pričelo že v času poledenitev, v isto 
dobo pa spada že tudi ponovno zakraševanje. 

Delu je priložena gemorfološka karta, k j e r so različna območja ome-
jena na podlagi geološko-litološkega sestava podlage. Sedimente so preiskovali 
granulometrično, petrografsko in po DTA metodi. 

Po metodiki zanimiva razprava je pomembna predvsem po tem, da se je 
lotil obravnavanja in geomorfološkega raziskovanja manjših kraških površin 
in plitvega krasa geolog. Pri nas ta na jnaravnejš i način še ni osvojen. Delu 
man jka le še hidrološko in hidrogeološko poglavje in hidrogeološka kailta, 
brez katere je razprava le torzo. 

Dušan Novak 

Hans Bobek, Iran, Probleme eines unterentwickelten Landes alter Kultur. 
Verlag Moritz Diesterweg, F rankfu r t am Main 1962. 

Knj iga je sinteza večletnega avtorjevega raziskovalnega dela, katerega 
začetke moremo zaslediti že zadnja leta pred drugo svetovno \o jno . Pred-
stavlja poskus moderne socialno-geografske interpretaci je gospodarsko neraz-
vite dežele, zasnovane na dobrem osebnem poznavanju Irana kot celote in 
drobnih lokalnih razmer mest in posameznih pokraj in . 

V uvodnih poglavjih nakaže Bobek n a j p r e j splošno problematiko neraz-
vitih dežel Bližnjega vzhoda nato pa osvetli ekonomsko-historični in eko-
nomsko-geografski razvoj Irana. Podrobno nakaže probleme industrializacije, 
kmetijstva, komunale, agrarne prenaseljenosti in gospodarskega planiranja . 

Znanstveno dokumentirano z zgodovinskimi viri in statičnimi podatki, 
l i teraturo ter s podatki lastnih zapažanj nam avtor predstavi geografske pro-
bleme dežele, ki je zaradi prometne odtrganosti od gospodarsko razvitih dežel 
ter tudi slabe not ran je povezanosti zaostala v družbeno-gospodarskem razvoju 
na prehodu med fevdalizmom in začetki kapitalizma, kar dobiva svoj odraz 
v elementih populacijskega ter ekonomskega razVoja in v podobi pokraj ine . 

Politični vplivi carske Rusije ter Velike Bri tanije pred prvo svetovno 
vojno ter Velike Bri tani je po prvi in ZDA po drugi svetovni vojni niso pri-
nesli v gospodarstvo, način ž ivl jenja prebivalstva in v podobo pokra j ine veli-
kih sprememb. 

Zemlja je v veliki meri še vedno v rokah velikih posestnikov, ki da j e jo 
zemljo v na jem ali pa jo obdeluje jo z delavci pod zelo neugodnimi ekonom-
skimi in socialnimi pogoji. Veleposestniki žive v mestih, v kolikor pa je 
zemlja v rokah kmeta pa je razdrobl jena na male obrate. Velik del dohodkov 
od kmeta se koncentrira v rokah velikih posestnikov in vaških trgovcev, ki s 
posojanjem denar ja z veliki obrestmi drži jo kmeta v veliki odvisnosti in rev-
ščini. Tehnika proizvodnje je v obrti in kmeti jstvu zelo primitivna, zato so 
tudi dohodek, živl jenjski standard, kupna moč in investicijska sposobnost 
neka jk ra t manjša kot pri evropskem prebivalstvu. Avtor označuje zaradi po-
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sebnih in značilnih potez družbenega ž ivl jenja družbeni sistem Irana »Rentni 
kapitalizem«. I I I ! ' 

Prebivalstvo se v zadnjem času seli s podeželja v velika mesta, ki po šte-
vilu prebivalstva zelo hitro naraščajo, s rednje velika ter manjša mesta in 
podeželje pa v rasti prebivalstva zaostajajo. Razvoj industr i je in drugih ne-
agrarnih panog ni kos rastočim potrebam po delovnih mestih za nezaposleno, 
polovično zaposleno prebivalstvo in prirastek odraslega prebivalstva. Mesta 
imajo razmeroma velik del kmečkega prebivalstva (Nadschâfâbad pri Isfahânu 
27%, Isfahan 7,5'/o, Teheran i ,7%). Delež otrok je po mestih izredno visok, 
žene pa niso zaposlene. Deset odstotkov družin je po večjih mestih takih, ki 
n imajo nobenega člana zaposlenega. To so družine brezposelnih, že davno ali 
pa koma j doseljenih beračev, deloma pa tudi družine, ki žive od spekulativne 
preproda je gradbenih parcel ali pa od dohodkov od zemlje na vasi. Po mestih 
so izoblikovane četrti socialno ogroženega prebivalstva. 

Posegi načrtnega gospodarstva po drugi svetovni vojni k l jub razmeroma 
veliki vlogi kapitala v gospodarstvu iz zunanj ih posojil, dohodkov od nafte 
ter vloge lastnih sredstev niso privedle do bistvenih družbenih sprememb. Ob-
seg obdelovalne zemlje se je povečal, povprečen hektarski donos po ku l tu j ah 
zmanjšal , obseg celotne kmet i jske proizvodnje pa napredu je k l jub povečane-
mu obsegu zemlje izredno počasi. Na gospodarskem pomenu še napre j prido-
biva nafta, izgradnja hidrocentral in predelovalna ter tekstilna industr i ja pa 
so šele na začetkih. Modernejše oblike gospodarstva še niso uspele premagati 
konzervativnih polfevdalnih oblik gospodarstva. Vračanje posojil v bližnji 
bodočnosti ob nezadovoljivem povečanju narodnega dohodka bo pomenilo no-
vo oviro pri nada l jn jem premagovanju zaostalosti. Leta 1958 je bilo od skup-
nega števila neagrarnega aktivnega prebivalstva le 7,6 % industri jskega in 
44,8 % obrtniškega. Zelo majhno število (100.000) v industr i j i ter 64.000 v rudar-
stvu zaposlenih v deželi z več kot 20,000.000 prebivalcev je znak splošne za-
ostalosti Irana. 

Dobra predstava sodobnih geografskih problemov nerazvite dežele na 
primeru Irana je lahko napotilo raziskovalcem nerazvitih področij, zaradi 
širokega aspekta pa tudi dober učni pripomoček učiteljem v šoli. 

Vladimir Klemenčič 

Michal Chilczuk, Sieé osrodków wiçzy spoleczno-gospodarczej wsi w 
Polsce. Instytut Geografii PAN, Prace Geograficzne, Nr 45, Warszawa 1965. 
Strani 155, 55 kart in skic v besedilu in v prilogah. 

V seriji družbenogeografskih monografskih študij Poljske Akademije zna-
nosti, o kateri smo poročali že lani, je izšla še ena, nič man j pomembna in meto-
dološko zanimiva razprava. V n j e j se je M. Chilczuk lotil funkci jske klasifika-
cije podeželskih naselij na Poljskem. Oprt na dobro poznavanje svetovne lite-
rature o problemu (tudi naše) in na pravično presojo svoječasne Christallerjeve 
iniciative v tej smeri, ki jo zlasti v vzhodnih deželah sicer včasih prenegativno 
ocenjujejo, nam je funkcijsko vlogo poljskih podeželskih naselij (»vasi«) osvetlil 
z bogato, marljivo zbrano in obdelano dokumentacijo tako v besedilu kakor 
v tekstu. Izhodišče proučevanja centralno-funkcijske opredelitve teh naselij 
(Chilczuk uporablja namesto izraza »centralni kraji« svoj termin »središča 
družbeno-gospodarskih zvez«, ki je vsebinsko točen, toda praktično slabo upo-
raben) mu je funkcijska hierarhija poljskih naselij, obsegajoča osem stopenj: 
1. naselbinske enote I., najnižje stopnje (»elementarne« vasi in zaselki), 2. 
naselbinske enote druge stopnje, sedeži občin (gromad), 3. naselbinske enote 
III. stopnje s t. im. subokrajnimi (subokn'tgomymi) funkcijami, 4. naselbinske 
eno IV. stopnje, sedeži okrajev (poroiatów), 5. naselbinske enote V. stopnje 
s subregionalnimi funkcijami, 6. središča VI. stopnje (središča vojvodstev in 
mestna središča večjih regij), 7. nadregionalna središča s funkcijami, prese-
gajočimi meje vojvodstev in 8. državno prestolnico. Iz svojega proučevanja je 
Chilczuk sploh izvzel VII. in VIII. stopnjo, prav tako pa I. in II. Dejansko 
se je pr i svojem delu ustrezno naslovu koncentriral na nasel ja Ш. stopnje, 
ki vrše družbeno-gospodarske zvezne funkci je na sitopnji med občinskimi 
(»gromadskimi«) in okrajnimi (»powiatowymi«) središči in za katere je funkcij-
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ska klasif ikaci ja še n a j m a n j izdelana ter na prvi pogled tudi man j očitna. 
Za ureditev v posamezne hierarhične skupine je Chilcuk pritegnil na pomoč 
24 funkcijskih elementov, pripadajočih šestim osnovnim skupinam (predelo-
valni industrij i , preskrbovalnim in tržnim institucijam, tehnični in zootehnični 
organizaciji kmetijstva, uslugam družbeno-kulturnega značaja, prometni službi 
in napravam ter administrativnim funkcijam). Na osnovi teh elementov je 
proučil nad "000 naselij . Pri tem je izločil vsa naselja,, ki imajo m a n j kot 
3 od izbranih 24 elementov, ostala pa razdelil na skupino A s ? ali več elementi 
in na skupino B s 4—6 elementi. 

Se posebno spričo dejstva, da smo se s podobnimi proučevanj i nu jno 
začeli ukvarjat i tudi pri nas, je Chilczukova študija tudi za nas bogat in po-
učen metodološki prispevek. Marsikaterega od njegovih metodoloških pr i je-
mov bomo lahko tudi pri klasifikacij i naših podeželskih nasel i j koristno 
uporabili, o marsikaterem bo treba še razpravljat i , pa tudi drugačen razvoj 
podeželja pri nas bo marsikje zahteval nekoliko drugačne prijeme, ki pa se 
bodo ob Chilczukovih lahko samo koristno oplodili. 

Svetozar Ilešič 

Almgeographie. Kolloquium Rottach-Egern 1962. Zusammengestellt vom 
W. Har tke und K. Ruppert. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Forschungs-
berichte 4. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1964. Strani 144. 

Zdrava in plodna težnja, da se tudi v geografi j i posamezni ožji problemi 
prediskut i ra jo na posebnih ožjih kolokvijih ali simpozijih ter se gradivo 
z n j ih objavi v posebnih publikacijah, je na pobudo geografskega razisko-
valnega centra na Tehnični visoki šoli v Miinchenu pr ipel ja la tudi do kolok-
v i ja o geografij i planinskega pašništva v Rottach-Egernu ob Tegernskem 
jezeru. V publikacij i o tem kolokviju so objavl jeni referat i avtor jev iz vseh 
dežel, ki segajo v Alpe, k j e r je te vršite izraba paše n a j b o l j razvita. Med 
njimi je na prvem mestu referat K. R u p p e r t a o planinskogeografski situa-
ciji v nemških Alpah. Slede referati VI. K l e m e n č i č a o problemih pla-
ninskega gospodarstva v Jugoslaviji , G. M o r a n d i n i j a o planiskogeo-
grafski situaciji v Italiji, E. W i n k l e r j a o geografiji planin v Švici, J. 
L o u p a o geografij i planin v francoskih Alpah in (H. B e r g e r j a o pla-
ninskogeografski situaciji v Avstrij i . 

Upravičnost in aktualnost kolokvija je na splošno lepo naznačena že 
v uvodni študij i K. R u p p e r t a . Tam je poudarjeno, kako so rezultati »kla-
sičnega« geografskega proučevanja planin iz dobe po prvi svetovni vojni 
danes doka j zastareli že iz razloga, ke r so se med tem okrepili, pospešili ali pa 
na novo začeli procesi, ki so krepko prizadeli tudi planinsko pašništvo in po-
šteno ter dokončno zamajal i njegove tradicionalne osnove. Nagla industriali-
zacija je povsod povzročila skora j nepremaglj ive težave s planšarsko de-
lovno silo, staro kmečko gospodarjenje, na katerega so se vezale planine, je 
v razkroju, predelava mleka v mlečne izdelke na samih planinah je postala 
nerentabilna in nesmotrna, mleko ise po izboljšanih poteh, žičnicah in celo 
modernih »mlekovodih« odvaja v velike dolinske predelovalnice, zaradi česar 
se t. im. »mlečne« planine«, ki so se v 19. stoletju okrepile na račun planin za 
jalovipo, spet umikajo le-tem; pomen planinskega pašništva kot ekstenzivne 
gospodarske oblike na splošno pada, vendar pa ga skušajo tam, kjer so 
pogoji zanj posebno ugodni, na skrčenem ozemlju intenzivirati in moderni-
zirati, slabši svet pa prepustiti gozdu in ga zaščititi pred erozijo. Ves ta razvoj 
zahteva tudi od geografije planin novih in temeljitih raziskovanj, povezanih z 
raziskovanji gospodarsko in družbeno vedno bol j zapletene problematike 
samega dolinskega gospodarstva. (Največ konkretnih rezultatov takih razisko-
v a n j da je ta v knj igi š tudij i K. R u p p e r t a o nemških Alpah in J. L o u p a 
o planinskem pašništvu v Franci j i . Članek H. B e r g e r j a o planinah v 
Avstri j i pa se odl ikuje razen tega še po tem, da ohranja dobre tradici je 
avstr i jskih p roučevan j ' s precizno opredelitvijo pojma »planina« ter s struk-
turno klasifikacijo nj ihovih tipov, osvetljeno v luči današnj ih preoblikovanj. 
Poročilo VI. K l e m e n č i č a o Jugoslaviji seveda zaradi pomanjkanja do-
sedanjih, količkaj bolj sintetičnih del za vso Jugoslavijo ter zaradi silnih 
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razlik v dosedanjem značaju, pa itudi v današnjih preoblikovanjih pašne ži-
vinoreje širom Jugoslavije ni moglo prestopiti okvirja eumarnega pregleda 
problematike. Morda bi v n j em vendar kazalo bol j podčrtati zgoraj omenjene 
regionalne razlike, ki so včasih bistvene in pomenijo seveda tudi različno 
izhodišče odnosno okolje za nada l jn j i razvoj, nekako v smislu, kakor je to 
skušal naznačiti M. Lutovac v svojem referatu na VI. kongresu geografov 
FLRJ (M. Lutovac, Naše planinsko stočarstvo u novim uslovima, Zbornik 
VI. kongresa geografov FLRJ, L jub l j ana 1962, str. 383—390). 

Sploh je v publikacij i p rece j jasno opaziti nekakšno dvojnost v osnov-
nem aspektu na obravnavano problematiko. Tako presegata Klemenčičev in 
Morandinijev referat do neke mere okvir ožjega naslova knjige. Omeji la 
se nista na »planine« v ožjem smislu, temveč sta nehate zašla v obravnavanje 
pašništva na splošno. Eden od vzrokov je nedvomno v tem, da ravno v Ital i j i 
in Jugoslaviji pastirstvo sega daleč izven pravih alpskih »planin« na sub-
mediteranska področja tranzimanse in sorodnih pastirskih oblik. Sam po 
sebi je ta širši pri jem, zlasti z vidika kompleksnega geografskega proučevanja, 
koristen, sa j nam olajša osvetlitev procesov, ki preobl ikuje jo planinsko paš-
ništvo, v luči celotnega gospodarskega in socialnega dogajanja . Pri tem pa 
so malo prezrt i nekateri ožji geografski, prostorsko-pokrajinski problemi pra-
vih »planin«, če kot take pač opredelimo tista višinska pašna področja, na 
kater ih so vzrastla posebna poletna višinska nasel ja in ki so povezana z in-
tenzivno krmno živinorejo in sploh intenzivnim kmetijstvom v bližnjih do-
linah. To so npr. problemi sprememb v višinskih mejah planin, povzročenih 
po novih družbenih procesih, problemi t ransformaci j samih planinskih naselij , 
pre tvar janja dosedanjih stalnih samotnih kmetij v začasne kmetije (Halt-
huben) ali celo v planine, kar je vse s problematiko gorskih samotnih kmetij 
tudi pri nas nadvse aktualno. Vsa ta ožja »geografija« planin je posebno 
nazorno obravnavana v poročilu H. B e r g e r j a o planšarstvu v Avstriji , 
pri čemer pa se avtor ni izognil analizi posledic novejšega gospodarskega 
in družbenega razvoja na samo strukturo gorske živinoreje. Nasprotno, ravno 
v n j ih z uspehom išče vzroke za spremenjeno geografsko podobo planin. 

K Bergerjevemu referatu pa sem več kot dolžan istaviti neko kritično 
pripombo. V n jem namreč avtor na str. 131 za t r ju je , da v svoj; svoječasni 
študiju o planinah v Ziljski dolini (1931) spravljam skupnostno ureditev ta-
mošnjih »planinskih vasi« v zvezo z »zadrugo« ter jo celo tolmačim z etnolo-
škimi in narodnostnimi (»völkisch*) vzroki. Zares se čudim, k je je avtor v 
moji razpravi lahko zasledil eno samo na jman j šo besedico, ki bi se mogla 
tolmačiti v tem smislu in dati povod za tako, povsem iz tr te izvito in izkriv-
l jeno tolmačenje mojih izvajanj . Sa j vendar kakor on sam govorim samo 
o srenjskih planinah (Nachbarschaftsalmen), ki seveda nimajo s slovansko 
»zadrugo«, o kajteri v razpravi nisem niti črhnil, nič skupnega. Čemu tore j 
iz moje razprave spet napraviti »etnični« problem in to čisto po krivici? 

Svetozar Ilešič 
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Ob grobu Nikolaja Nikolajeviča Baranskega (1881 — 1963) 

V »Geografskem vestniku« smo doslej precej zanemarjali dolžnost, da bi 
se spominjali smrti velikih osebnosti iz svetovne geografske znanosti. Morda 
je ravno nedavna smrt (29. XI. 1963) velikega sovjetskega geografa N. N. Ba-
ranskega najboljša prilika, da začnemo to dolžnost v večji meri izpolnjevati. 

Nikolaj Nikolajevič Baranski, po rodu iz Tomska v Sibiriji, je bil mar-
kantna osebnost z dveh vidikov — kot geograf in kot revolucionar. 

Njegovo vlogo kot geografa bi lahko na kratko označili z besedami, s ka-
terimi so j o označili sovjetski geografi I. A. Vitver, V. M. Gohman, I. M. Maer-
goiz in A. N. Rakitnikov v svojem spominskem članku v »Tzvestjih Vsesojuz-
nogo Geografičeskogo Obščestva« (1964. N° 1, istr. 81): »V toku štirih desetletij 
sta bila N. N. Baranski in sovjetska geografska znanost neločljiva drug od 
drugega. Z njegovim imenom je zvezano oblikovanje marksistične ekonomske 
geografije v naši deželi in na tej osnovi razvoj celotnega kompleksa družbeno-
geografskih ved«. 

Dejansko se je Baranski v celoti posvetil geografiji šele, ko je bil star 
44 let, nekako od 1. 1925 dalje, najprej kot predavatelj ekonomske geografije 
na Komunistični univerzi im. Sverdlova in na Višji partijski šoli, pozneje pa 
na Geografski fakulteti Moskovske univerze, kjer je osnoval katedro ekonom-
ske geografije. Zelo važno vlogo je odigral v dejavnosti moskovske podruž-
nice Vsezveznega geografskega društva, v osnovanju časopisa »Geografija v 
škole« in znanstvenega zbornika moskovske podružnice VGO »Voprosi geo-
grafii«. Zadnji čas je sodeloval tudi pri reviji »Geografija i hozjajstvo«, ki jo 
izdaja moskovska Geografska fakulteta. Med svojimi učenci je bil isilno pri-
ljubljen in spoštovan. Še danes se vsakdo, ki je bil pri njem aspirant, ponaša 
s tem. Za usmerjenost njegovega dela je bila značilna tesna povezava med 
znanstvenim in pedagoškim delom ne samo na univerzi, temveč tudi na nižjih 
stopnjah šolstva. Zato sta posebno značilni znani njegov učebnik ekonomske 
geografije Sovjetske zveze, ki je mnogo več kot navaden srednješolski učbe-
nik, in knjiga »Očerki po škol'noj metodike ekonomičeskoj geografii« (1946). 
Obe sta bili tudi pri nas prva leta po vojni po pravici zelo popularni, saj sta 
nam pomagali iskati marksistično, pa vendar kompleksno-geografsko pot v 
naši znanosti ter nais obvarovati pred stranpotmi, kamor so nas hoteli zavesti 
nekateri sovjetski pa tudi naši avtorji, ki so bili mnogo bolj ekonomisti kot 
geografi. Značilno je, da se je pokojnik tudi v zadnjih letih, ko se je med 
sovjetskimi geografi razplamtela zelo ostra diskusija o teoretskih problemih 
geografije, odločno postavil na stališče koncepcije enotnega kompleksa geo-
grafskih ved s skupnim predmetom proučevanja. 

Baranski pa je bil tudi velik komunistični revolucionar. Vsa svoja mlajša 
leta je pravzaprav posvetil revolucionarnemu delu. Ze 1. 1905 se je kot eden 
od roko voditeljev sibirskih boljševikov, z markantnim imenom »Nikolaj 
Bol'šoi«, udeležil tammerforske konference ter se tam srečal z Leninom. Med 
revolucijo in prva leta po nje j je zavzemal razne pomembne politične funk-
cije. Za svoje revolucionarno delo mu je bil dodeljen naslov Heroja socia-
lističnega dela. Naj ne ostane neomenjeno, da se je, po naravi pošten in mo-
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žat, v letih najostrejšega stalinskega kurza uvrstil med tiste profesorje, ki so 
se postavljali po robu, prenehali s predavanji itd. Pričakoval j e takrat tudi 
preganjanj, ki pa so se mu k sreči izognila. 

Ko smo nekateri jugoslovanski geografi letos maja atali na pokopališču 
Novodevič jega manastira v Moskvi ob skoraj še svežem grobu N. N. Baran-
skega, smo se s sovjetskimi tovariši vred klanjali spominu tega našega nena-
domestljivega idejnega vodnika. 

Svetozar Ilešič 

VII. kongres geografov Jugoslavije v SR Hrvatski od 23. do 30. septembra 1964 
Minilo j e 15 let od I. kongresa geografov Jugoslavije. Geografskemu 

društvu Hrvaitske je bila tokrat že drugič poverjena vloga organizatorja 
kongresa, ki se ga j e udeležilo blizu 250 delegatov in gostov iz vse države. 
Po številu udeležencev j e VII. kongres geografov tako prekosil vse dosedanje. 

Po končanem zasedanju v Zagrebu je organizator pripravil v okviru te-
renskega dela kongresa dve štiridnevni ekskurziji. Prva je potekala po se-
verozapadnem delu peripanonske Hrvatske, druga pa po dinarskem kraškem 
svetu in severnem jadranskem Primorju. 

Med štiridnevnim zagrebškim zasedanjem, ki se je ves čas odvijalo 
na plenarnih sejah, je bila prvi dan na sporedu problematika nezadostno 
razvitih področi j Jugoslavije. Drugi dan je kbngres obravnaval tematiko 
našega primorja. Tretjega dne sta bili na programu zasedanja dve temi: na 
dopoldanski plenarni seji j e bilo govora o procesu urbanizacije, na popol-
danski pa o nekih fizično-geografskih principalnih problemih. Zadnji dan 
zasedanja je kongres poisvetil vprašanju geografskega pouka na vseh stop-
njah in vrstah šol. Tematiko nezadostno razvitih področi j in procesa urbani-
zacije je postavil zagrebški kongres v svoj delovni program na pobudo in 
sklep VI. kongresa v Ljubljani. 

Iz vse navedene geografske problematike j e bilo prijavljenih 21 refera-
tov, vendar treh zaradi odsotnosti referentov kongres ni slišal. Kot dopolnilo 
k posameznim temam je bilo prijavljenih za kongres še 11 koreferatov. Poleg 
tega smo ob otvoritvi VII. kongresa slišali še referait predsednika Geograf-
skega društva Hrvatske dr. I. Crkvenčiča o osnovnih geografskih problemih 
SR Hrvatske, v zvezi z ogledom mesta pa j e bilo drugega dne na sporedu pre-
davanje S. 2ulj ića o Zagrebu. ' 

Problematika nezadostno razvitih področi j j e ob prijavljenih referatih 
obetala zanimiv doprinos k določanju teh področi j ter njihove kmetijske 
in industrijske proizvodnje. Zaradi odsotnosti referentov pa nismo slišali 
prav obeh glavnih referatov. Edini referat o industriji nezadostno razvitih 
področi j (P. Riroski) in koreferat o problemih agrarne proizvodnje na kraških 
poljih Dinaridov (V. Blašković) nilsta mogla zapolniti te vrzeli. Razprava ob 
tej temi je bila sicer živahna, vendar se j e usmerila na vprašanja, ki niso 
neposreden cil j geografskega preučevanja. Več kot o samih nezadostno raz-
vitih področjih j e bilo govora o obsežni problematiki njihovega perspektiv-
nega razvoja in aktivne vloge geografov v reševanju teh problemov. Na 
sploh je v razpravi jasno izstopala težnja po uveljavitvi geografi je v praksi, 
vendar na delovnem področju, ki ni in ne more biti več geografsko ter posega 
v pristojnost drugih raziskovalnih dejavnosti ali celo družbeno političnih 
organov, ki sklepajo o preobrazbi nezadostno razvitih področi j z več jo kom-
petenco kot to lahko storimo geografi. Čeprav v našem družbeno ekonomskem 
razvoju problematiki nezadostno razvitih področi j Jugoslavije ne gre odrekati 
aktualnosti in se zato morajo zanjo zanimati tudi geografi, je v razpravi 
prevladalo mnenje tistih, ki menijo, da iz okvira regionalnih raziskav vendarle 
ne kaže posebej oddeliti nezadostno razvitih področi j in jih obravnavati ločeno 
od ostalih področij . Lahko rečemo, da je plenarni sestanek, na katerem se 
j e obravnavala ta tema, napravil na kongresni avditorij dokaj neugoden vtis, 
saj j e pokazal, da tematika ne glede na odpadla referata pravzaprav ni 
dozorela za program kongresa geografov. 

Če s prvim dnem kongresnega zasedanja nismo bili zadovoljni, so nam 
dali referati drugega dne o problematiki Primorja znatno več geografske 
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vsebine in možnosti za razmišljanje o teoretično metodoloških vprašanjih. 
Hkrati smo dobili s področja Hrvatskega Primorja tudi konkretne primere 
raziskav na področju družbeno ekonomskega razvoja treh primorskih naselij 
(M. Friganovič). Referat akademika B. Gušića nam je naslikal historično 
geografski razvoj Primorske Hrvatske in obenem prikazal pomen in vrednost 
historično-geografske analize za tolmačenje zakonitosti razvoja in današnjega 
stanja geografskega kompleksa neke pokrajine oziroma regije, ki zaradi 
spremenljivosti družbeno geografskih faktorjev in s tem spremenjenega na-
čina življenja nima stalnih meja. S tem pa je nakazal tudi problem regiona-
lizacije ; s katerim nas je na primeru Primorja podrobno seznanil referat 
V. Rogića, vsekakor eden izmed najbolj tehtnih doprinosov na tem kongresu. 

Delitev Primorja na poznane tri pasove, Otoke, Primorje v ožjem smislu 
in Zagoro je po njegovem mnenju le izhodišče regionalizacije. Imenovani 
trije fiziognomsko homogeni pasovi namreč v nobenem primeru ne tvorijo 
ustreznih regionalnih enot oziroma struktur. Obstoječa groba regionalna 
struktura našega Primorja nam oddeli namreč tri velike regionalne kom-
plekse, ki transverzalno prekinjajo longitudinalno potekajoče fiziognomske 
enote. V okviru prvih pa nastopajo številne manjše regionalne çnote s pripa-
dajočimi središči. Tako določene regije morajo biti, kot je kasneje pokazala 
razprava, produkt fizičnogeografskega okolja, historičnogeografskih in da-
našnjih ekonomskih faktorjev. Glavno pa je ekonomsko-funkcijska struktura, 
na podlagi katere se po izvajanjih referenta oblikujejo vse izrazitejše funk-
cijske prostorske grupacije. Te so pogosto zelo razčlenjene in segajo naj-
večkrat preko različnih fiziognomisko določenih področij našega Primorja, 
pa tudi izven njega. V. Rogič je pravilno poudaril, da lahko pridemo do 
take regionalizacije le na podlagi analiz posameznih elementov te strukture, 
katerih nam danes za tako delo še vse preveč primanjkuje. To pa je ugoto-
vitev, ki ni aktualna samo za področje našega Primorja, ampak vse Jugosla-
vije in kliče, kot je bilo prav tako poudarjeno v razpravi, na sodelovanje 
vseh jugoslovanskih geografov ne glede na njihovo raziskovalno usmeritev. 
Tako zasnovana podrobna regionalizacija bo šele izraz kompleksnega gle-
danja. bo lahko koristila tudi praksi pri urejanju našega prostora ter obenem 
najbolje uveljavila geografijo v naši družbi. 

Predavanja o osnovnih problemih Zagreba (S. Zuljić), ki je bilo name-
njeno predvsem kot dopolnilo k ogledu mesta, je veliko preseglo ta namen. 
Obenem pa je pomenilo tudi nekak uvod v problematiko urbanizacije, ki je 
bila na programu naslednje plenarne seje kongresa. 

Z vse bolj pogostim sodelovanjem geografov z raznimi urbanističnimi 
institucijami postaja vedno bolj aktualno vprašanje vloge geografije v regio-
nalnem in urbanističnem planiranju. O tem je imel referat V. Kokole, ki je 
ugotovil, da so mnoge metode znanstvenega dela geografije in planiranja 
skupne. Tudi regionalno planiranje mora namreč v proučevanju elementov 
geografskega okolja upoštevati in analizirati vse faktorje, ki so vplivali na 
razvoj neke pokrajine, zato da geograf lahko koristno sodeluje pri urbani-
stičnem planiranju, vendar se mora zavedati, da njegove analize niso direkt-
no uporabljive za planerja, ki jih prilagodi svojim specifičnim potrebam. Mis-
lim, da ni odveč poudariti ugotovitve, ki sledi iz tega referata, da mora nam-
reč geograf pri sodelovanju s planerskimi zavodi kakor tudi drugimi insti-
tucijami, ki uporabljajo rezultate geografskih raziskav, vendarle ostati pred-
vsem geograf in prepustiti uporabnikom njegovega dela njih aplikacijo. 

Naslednja dva referata (V. Klemenčič, I. Crkvenčić) sta posegla v jedro 
problematike urbanizacije in sta se v marsičem dopolnjevala. Razlog za to 
ni bila samo ista problematika, ampak tudi vse bolj pogosti stiki med znan-
stvenoraziskovalnimi institucijami Zagreba in Ljubljane, ki se ukvarjata med 
drugim predvsem s proučevanji agrarne pokrajine in njene transformacije 
kot posledice urbanizacije, enega najznačilnejših družbenogeografskih pro-
cesov našega časa. Ni mogoče v tem kratkem poročilu navajati posamezne 
teze obeh referatov, ki odkrivajo nekatere nove elemente in načela v pre-
učevanju transformacije agrarne pokrajine, njene deagrarizacije in urbaniza-
cije. Zdi se mi predvsem potrebno poudariti, da so izvajanja obeh referentov 
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slonela v največji meri na rezultatih obsežnega raziskovalnega dela, da so 
bila oprta na nekatere konkretne primere raziskav, ki so lahko plod široko 
zasnovanega ekipnega raziskovalnega dela. V. Klemenčič je v zvezi š svojim 
referatom o transformaciji obmestne cone prikazal kongresu del takšnega 
dela. Predstavil ga je s kartografskim materialom dveh raziskav, ki jih je 
izvršil Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani. 

V razpravi, ki je siedila, so diskutanti zelo pozitivno ocenili namen in 
rezultate takšnih raziskav. Obenem so izkoristili priložnost, da ponovno na-
kažejo nekatere probleme in naloge znanstveno raziskovalnega dela. Podali 
so nekaj predlogov glede bodoče usmeritve geografskega dela, posebno po-
udarjeno pa je bilo, da brez pristopa k sistematičnim raziskavam na čim šir-
šem raziskovalnem področju ni pričakovati hitrejšega napredka naše stroke. 
Spremljanje zamotanih procesov geografskih dogajanj, iskanje zakonitosti, 
po katerih potekajo, vsekakor ni lahka naloga. Pred geografijo je postavljena 
tudi obsežna in odgovorna naloga, da z rezultati raziskav prispeva svoj delež 
k reševanju naših družbenoekonomskih problemov. Seveda pa tako obširne 
in zahtevne naloge preučevanja in širšega vključevanja geografije v naše 
družbeno dogajanje zahtevajo dobro organizirano in sistematično zasnovano 
raziskovalno delo, predvsem pa čim tesnejše sodelovanje geografov in čim-
prejšnji pristop k enotno zasnovanemu raziskovalnemu delu za vso državo, 
kar se je že na prejšnjih kongresih pogosto poudarjalo, a v praksi premalo 
izvajalo. Za dosego tega cilja obstajajo danes, kot je pokazal kongres, ven-
darle boljši pogoji in perspektive kot doslej. Čeprav v celoti ne povsem 
v zvezi s tematiko lega plenarnega sestanka, vsekakor pa posredno vzpodbu-
jena po podanih referatih je doživela kongresna razprava na item sestanku 
največji razmah tako po številu diskutantov kot po njeni tehtni vsebini. 

Drugi del tretjega dne kongresnega zasedanja, na katerem so bili na 
programu referati z geomorfološkega (J. Roglić, J. Ridjanović, J. Markovič) 
in hidrološkega (T. Rakičevič) področja geografije, je fizičnim geografom od-
meril kar prekratek čas zlasti za razpravo, ki je obetala biti zelo živahna 
in zanimiva. Med referati je naslovu plenarnega sestanka »Principialni prob-
lemi« ustrezal pravzaprav le referat J. Rogliča. Referat se je namreč med 
drugim dotaknil vedno aktualnega načelnega vprašanja dveh koncepcij geo-
grafije. enotne in deljene. Problem ni nov in vsaj doslej med geografi zaradi 
številnih dokaj različnih gledanj na to problematiko še nerešen. Referent 
je dopuščal možnost odcepitve geomorfologije kot samostojne znanstvene 
veje, a istočasno poudaril vrednost geografskih raizskav, ki vključujejo 
relief kot element prostorskega kompleksa. Še posebej pa smatra za dra-
gocene fizičnogeografske raziskave, ki tolmačijo relief s funkcijske strani, 
o čemer pa doslej žal nimamo mnogo ustreznih raziskav. Tako ismo videli, da 
lahko tudi na tem področju geografskega dela le konkretne raziskave zasno-
vane na kompleksnem gledanju pri obravnavanju družbeno geografskih in 
prirodno geografskih faktorjev ustvarijo osnove in pokažejo pot k skupnemu 
jeziku >fizičnih« in »družbenih« geografov, katerih pota se tudi pri nas 
vse prepogosto razhajajo in to predvsem na škodo geografije kot znanstvene, 
discipline. Zal smo ta neugoden vtis dobili itudi na tem kongresu.. 

Pouk geografije, tema zadnjega dne kongresnega zasedanja, je iz dveh 
razlogov vzbudila zopet živahno zanimanje med delegati. Prvič se razisko-
valna dejavnost na področju geografije v samostojnih institucijah odvija še 
v dokaj omejenem obsegu in je večina geografov, ki prihaja iz naših višjih 
in visokih šol, še vedno zaposlena v pedagoškem poklicu. Prav tako se s peda-
goškim delom srečuje dnevno tudi večina tistih geografskih delavcev, ki se 
samostojno ali v okviru raznih institucij ukvarjajo z znastveno raziskoval-
nim delom. Drugič pa so številni referenti (B. Stanišič, mr. P. Kurtek, M. Ša-
šek, D. Dukič, V. Blašković, Z. Jovičić) v svojih referatih podali dokaj popolno 
sliko o položaju geografije in stanju geografskega pouka na raznih šolah. 
Splošni zaključek je bil, da so na sorodnih šolah v posameznih jugoslovanskih 
šolskih središčih, kjer se poučuje geografija ali vzgajajo novi geografski 
kadri, še vedno velika razlika v programu in metodah dela, kar bi bilo itreba 
postopoma odpraviti. Ta neizenačenost se da v marsičem opravičiti s prilago-
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ditvijo potrebam področij, na katerih delujejo posamezni učni zavodi in ne 
malokrat s pomanjkanjem ustreznega predavateljskega kadra, zlasti na viso-
kih šolah, kar ima lahko za posledico preveč enostransko razgledanost in 
usmerjenost geografov. Seveda zahteva ta problematika skrbno proučitev ter 
reševanje vprašanj geografskega pouka v povezavi z našo celotno šolsko prob-
lematiko. 

Ako na komm strnemo vtise z minulega kongresa, lahko rečemo, da je 
pomenil spet korak naprej. Posebno zadovoljstvo čutimo, da smo tudi slo-
venski geografi s svojim delom med obema kongresoma in uspešnim sodelo-
vanjem na zagrebškem prispevali svoj delež k njenemu napredku, za kar 
nam je kongres tudi dal priznanje. Ena glavnih nalog za vnaprej pa ostanejo 
prizadevanja za povezovanje in čim tesnejše sodelovanje geografov vseh ju-
goslovanskih geografskih središč, da bi s skupnimi napori dosegali v bodoče 
še boljše rezultate in to na vseh področjih naše dejavnosti. 

Resolucija VII. kongresa geografov Jugoslavije vsebuje na osnovi dela 
kongresa in zaključkov plenarnih sestankov sprejete sklepe, ki so podani na 
koncu poročila. Y kakšni meri bodo ti sklepi doživeli svojo uresničitev, pa 
bomo lahko ocenili na našem naslednjem zboru geografov čez štiri leta 
v Skopju. 

Jože Lojk 

R E S O L U C I J A VII. K O N G R E S A G E O G R A F O V J U G O S L A V I J E 

VII. kongres geografov Jugoslavije je na osnovi obravnavanih referatov in diskusije prišel 
do tehle zaključkov: 

Kongres ugotavlja, da znanstveno delo geografov po posameznih republikah in geografskih 
centrih ni med seboj zadosti povezano. Posebno slabe so zveze v delitvi dela v okviru posa-
meznih znanstvenih problemov. Kongres sodi, da tako stanje zavira razvoj znanosti tako 
s teoretskega kakor z aplikativnega vidika. Da bi se razmere izboljšale, predlaga Kongres, 
da se izdela pregled povojnega razvoja geografije v Jugoslaviji v celoti in po posameznih 
problemih. Treba je dobiti pregled, kdo se bavi s posameznimi problemi, kako daleč j e 
prišlo v obravnavanju teh problemov kakor tudi pregled problemov, ki se sploh ne proučujejo. 
Tak pregled naj bi bil temelj za vzgojo bodočega strokovnega in znanstvenega kadra kakor 
tudi za koordinirano strokovno orientiranostjo posameznih znanstvenih institutov. Treba j e 
težiti za tem, da se naše znanstveno-raziskovalno delo vključi tudi v mednarodne okvirje. 
Treba je sestaviti sedemletni plan znanstvenega dela. V diskusiji j e bilo podčrtano, da se naj 
posveti še več pozornosti proučevanju naselij, prometa, industrije in demogeografskih pojavov. 
Kongres priporoča, da se končno reši vprašanje izdelaye bibliografije. 

Da bi se čim bol j pospešil razvoj naše stroke, smatra Kongres, da je potrebno močnejše 
sodelovanje vseh geografskih inštitucij, predvsem v obliki zamene strokovnjakov in skupno 
organiziranih terenskih vaj in praktikumov. Na ta način bi se bolje spoznali problemi in de-
lovne metode posameznih geografskih centrov. 

Kongres smatra za neobhodno potrebno, da se univerzitetnim katedram omogoči izvrše-
vanje lastnega programa znanstvenega dela, predvsem pa dodeljevanje materialne podpore 
doktorandom. 

Bolj razviti znanstveno-raziskovalni in pedagoški geografski centri naj nudijo organiza-
cijsko, tehnično in strokovno pomoč mlajšim geografskim inštitucijam, kar bi se moglo doseči 
z vabili priznanih strokovnjakov v mlajše centre ter s pošiljanjem mlajših kadrov na izo-
brazbo v bol j razvite centre. 

Mednarodno sodelovanje in izobraževanje kadrov v inozemstvu je treba izvajati na 
skupni, zvezni osnovi. Dosedanji način mednarodnega sodelovanja ni bil vedno najsmotrnejši. 
Treba j e določiti specialnosti, za katere se lahko kadri izobražujejo doma ter specialnosti za 
dopolnilno izobraževanje v inozemstvu. 

Da bi bili geografi Jugoslavije dobro obveščeni o planih in rezultatih znanstvenega dela, 
o mednarodnih stikih, o domačem sodelovanju in o drugih aktivnostih geografov, j e nujno 
izdajanje zveznega geografskega informativnega biltena. Bilten naj bi izhajal v okviru Zveze 
Geografskih društev SFRJ, a v organizaciji ene od strokovnih geografskih inštitucij. 

Da bi se inozemstvo seznanilo z rezultati dela geografov Jugoslavije, priporoča Kongres, 
naj se čeprav v skromnejši obliki, začne izdajati publikacija z rezimeji v tujih jezikih. 

kongres priporoča izdelavo geografskega terminološkega slovarja in to hkrati za vse 
jugoslovanske jezike. 

Da bi bilo proučevanje posameznih geografskih problemov čim bol je vsklajeno, j e po-
trebno da se organizirajo zvezni simpoziji in da se komisije za posamezne geografske probleme 
redno sestajajo in delujejo. Komisijam se priporoča, da organizirajo simpozije in da delujejo 
na proučevanju strokovnih problemov, za katere so osnovane. 

Da bi bili kongresi vsebinsko popolnejši, je treba kongresne teme določiti vsaj dve leti 
pred kongresom. Pred tem naj bi jih pretresle ustrezne komisije. Priporoča se, da se na 
Kongresih razpravlja predvsem o splošno interesantnih temah, da pa se ustvarijo tudi pogoji 
za večjo iniciativo posameznikov. Udeležbo na kongresih j e treba v skladu z razmerami omo-
gočiti vsem zainteresiranim strokovnjakom, število delegatov posameznih društev pa zmanjšati. 
Kongres priporoča, da se kongresno gradivo dostavi udeležencem vsaj dva meseca pred kon-
gresom. 
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Kongres priporoča, da Komisija za geografske vede pri Svetu za družbene vede Zveznega 
sveta za koordinacijo znanstvenih raziskovanj čim tesneje sodeluje z Zvezo geografskih društev 
in z njenimi komisijami. 

Kongres posebno priporoča, da se pri geografskem proučevanju posveti pozornost tistim 
panogam naše stroke, ki so važne za naš splošni razvoj in za krepitev našega ugleda v sve-
tovni skupnosti. 

Priporoča se razvijati tretjo stopnjo univerzitetnega študija in to koordinirano na med-
republiški osnovi, po možnosti tudi v sodelovanju z drugimi strokami. Priporoča se tudi 
dooplnilno izobraževanje v inozemstvu. 

Priporoča se geografskim ustanovam, da čim bol j sodelujejo pri delu za pripravo proslave 
jubileja Jovana Cvijiča, 

Kongres ugotavlja, da je prišlo v učnih programih geografije za osnovno šolo namesto 
do zbližunja do nadaljnje disparatnosti. Posledica tega je , da so tudi učbeniki za te šole 
čedalje bo l j različni. 

Treba je stremeti za izenačenjem pouka geografije v osnovni šoli in v skladu s tem tudi 
za izenačenjem učbenikov. 

Sklene se, da je neophodno potrebno ustanoviti komisijo, ki bi skupaj z Jugoslovanskim 
zavodom za proučevanje šolskih in prosvetnih vprašanj ponovno pretresla problematiko učnega 
načrta programa iz geografije za osnovne šole ter pripravila splošno sprejemljive sugestije. 

Neobhodno potrebno je da se čim prej uvedejo v VI. razred osnovne šole tri tedenske 
ure geografije iz razloga, ker se je pred reformo podobno gradivo obravnavalo celi dve leti s 
po 2 tedenskima urama. 

V gimnazijah je nujno potrebno vpeljati geografijo v vse 4 razrede s po 2 tedenskima 
urama in temu prilagoditi sedanji učni program. 

V ekonomskih šolah j e treba geografijo šteti kot predmet splošne strokovne izobrazbe 
ter v učnem načrtu predvideti zadnjo skupaj 8 ur in to skozi tri ali štiri leta šolanja. 

Neobhodno je tudi potrebno, da se v vseh srednjih tehničnih šolah vpelje pouk eko-
nomske geografije v prvih dveh letih s skupno 5 urami, to je po možnosti v I. razredu 3 ure, 
a v III. razredu 2 uri tedensko. 

Opozarjamo t da so šole za kvalificirane delavce zelo pomembne za naše gospodarsko 
življenje in da je neobhodno potrebno, da se v njih kot minimum vpelje geografija vsaj 
v I. razred z 2 do 3 tedenskimi urami. 

Priporoča se, da se pri izdelavi učnih programov za tehnične šole in šole za kvalificirane 
delavce upošteva profil teh šol in njihove naloge ter da se iz ekonomske geografije izdelajo 
ustrezni programi. 

Na pedagoških akademijah in višjih pedagoških šolah je treba odločno stremeti za ize-
načenjem študijskih načrtov in programov glede na to, da te šole vzgajajo učitelje za isti, 
enotni tip osnovne šole. 

Smatramo, da j e neobhodno potrebno ponovno proučiti upravičenost I. stopnje na pe-
dagoških fakultetah z ozirom na malo število absolventov I. stopnje, ki gredo v šolsko prakso. 

Zaradi velikih razlik v načrtih in programih geografskih oddelkov na pedagoških fakul-
tetah j e treba težiti za tem, da se ti načrti in programi zbližajo. 

Da bi se zagotovila potrebna pedagoško-metodična kultura učiteljev geografije na šolah 
II. stopnje, j e neobhodno potrebno na vseh fakultetah vpeljati metodiko geografskega pouka 
v zadnjih dveh semestrih. 

Priporoča se vsem geografskim društvom, da živahno skrbe za strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev geografije, da bi bili sposobni vršiti težke in važne naloge geografskega pouka. 

Zagreb, 26. septembra 1964. 

IV. zborovanje slovenskih geografov v Velenju 

Četrto zborovanje slovenskih geografov je privabilo med vsemi dose-
danjimi največ udeležencev. V Velenju se je zbralo od 7. do 9. maja 1964 171 
geografov iz vse Slovenije in iz vseh ustanov, v katerih se geografi udej-
stvujejo. Tak pester, vsestransko geografski zbor je bil nakazan že v seznamu 
tem in referatov, ki so zastopali geografijo v vseh vejah njene dejavnosti od 
Geografskega oddelka Filozofske fakultete in Geografskih inštitutov SAZU 
in Univerze, Zavoda za urbanizem in Zavoda za raziskovanje krasa do peda-
goških ustanov in šol. 

Zborovanje je začel 7. maja predsednik GD Slovenije dr. S. Ilešič, pozdra-
vili in pozorno spremljali pa so ga predstavniki okrajnih prosvetnih ustanov 
in velenjskih organizacij na čelu s predsednikom občinske skupščine tov. 
Malijem. 

Prvi dan so se zvrstili referati, ki so obravnavali tematiko Savinjske 
Slovenije ter probleme modernega urejanja mest in transformacije sloven-
skega podeželja. 

V uvodnem predavanju »Osnovne geografske poteze Savinjskega« -je 
dr. S. Ilešič prikazal prehodni značaj Savinjske Slovenije v prirodnogeograf-
skem in prometnem pogledu. Ob analizi savinjske regije je ugotovil, da gra-
vitira porečje Savinje k svojemu naravnemu celjskemu jedru, da pa so se 
razvile in se oblikujejo znotraj Savinjske Slovenije med seboj dokaj različne 
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in samostojne manjše enote, obrobne pokrajine Savinjskega pa v precejšnji 
meri teže k sosednjim regijam v Podravju in Posavju. 

Te temeljne misli so potrdili in nadrobneje razčlenili referenti o posa-
meznih regionalnih enotah Savinjskega — D. Meze v predavanju »Zgornja Sa-
vinjska dolina s posebnim ozirom na problematiko samotnih kmetij,« M. 
Natek v referatu »Spodnja Savinjska dolina« in dr. M. Žagar v referatu »Koz-
jansko z Rogaškim podoljem«. I. Jamnikar je v predavanju »Razvoj rudnika 
lignita in mesta Velenje« prikazal in s številnimi podatki ilustriral razvoj 
šaleške doline in perspektive velenjskega rudarsko-energetskega kombinata. 
Na pokrajino, v kateri smo zborovali, je navezal svoja izvajanja tudi dr. I. 
Vrišer v referatu »Problemi modernega urejanja mesta na primeru Velenja«. 
Razložil je probleme in protislovja, ki jih poraja pri nas pospešena industria-
lizacija in deagrarizacija ob zapoznelem reševanju urbanističnih vprašanj. 
Ob primeru Velenja in drugih mest je prikazal, kako skušajo urejevalci naših 
mestnih naselij prilagoditi načela sodobnega urbanizma pogojem našega druž-
benega in gospodarskega razvoja. 

V prvem dnevu zborovanja je bila odprta tudi razstava Geografskega 
inštituta Univerze v prostorih Delavskega kluba v Velenju. Komentar k raz-
stavi je prispeval referat dr. V. Klemenčiča »Predhodni rezultati proučevanja 
najnovejših geografskih procesov slovenskih pokrajin«. Referat in razstav-
ljeno gradivo so nam predstavili delo in naloge inštituta. Rezultati njegovih 
proučevanj o spremembah strukture podeželskih naselij, agrarne strukture, 
deagrarizaciji in dnevni migraciji delovne sile pa so ise lepo ujeli z dognanji 
prejšnjega referata o urejanju mestnih naselij. 

Diskusija ob predavanjih prvega dne zborovanja je bila dokaj zadržana 
in kratka. Razlog lahko iščemo predvsem v dejstvu, da so podrobnejši regio-
nalni problemi Savinjskega zborovalcem malo znani, dokaj sveža pa je bila 
večini udeležencev tudi družbeno in gospodarsko-geografska tematika v zvezi 
s problemi urbanističnega razvoja in transformacije slovenskega podeželja. 
Razprava se je omejila na probleme samotnih kmetij in zaključila s predlogi, 
da je potrebno proučevati vprašanja zaostalih področij v okviru celotne 
Slovenije. 

Na večer prvega dne so pripravili velenjski gostitelji zborovalcem pri-
jetno prireditev na Velenjskem gradu z bogatim kulturnim sporedom. 

Drugi dan zborovanja, 8. maja, so bili na vrsti problemi lokalne geogra-
fije, geografskega pouka in fizične geografije. S. Polajnar je dal v referatu 
»Geograf in proučevanje lokalne geografije« predvsem učiteljem geografije 
mnogo koristnih napotkov, kje in kako naj zbirajo gradivo za proučevanje 
šolskega okoliša in domače občine. Razen terenskega proučevanja, topograf-
skih kart in katastrskih map nudijo mnogo uporabnega gradiva popisi pre-
bivalstva iz 1. 1961, urbanistične dokumentacije in sedemletni družbeni načrti 
razvoja občin. D. Kompare je v »Analizi znanja učencev 1. razreda gimnazije« 
obdelal 'rezultate anketiranih na več gimnazijah. Analiza je pokazala, da 
anketirani učenci še vedno odpovedujejo pri kompleksni obravnavi zemlje-
pisnega gradiva. V šolah še vedno prevladuje deduktivna metoda, premalo 
pa se uvaja aktivno sodelovanje učencev v učnem procesu in skrbi za razvoj 
njihovih umskih sposobnosti. Drugi referent Zorman je »Ocenjevanje znanja 
geografije v osnovni šoli« ocenjeval predvsem s psiholoških vidikov. Zadnji 
dve predavanji sta bili odmerjeni geomorfologiji. Dr. I. Gams je v referatu 
»Geomorfologija na razpotju« posredoval nove izsledke proučevanj korozijske 
intenzitete na topljivih kameninah in nato kritično načel dosedanje metode 
geomorfološkega proučevanja, posebej še ustaljeno tezo o prevladajočem po-
menu rečne erozije v oblikovanju površja. Polno novih zamisli je bilo tudi 
predavanje dr. M. Šifrerja »Kvartarni procesi in širina dolin«. Medtem ko 
se avtor ob lastnih proučevanjih pleistocenskih teras v območju Dobrav vrača 
k Briicknerjevi razlagi, išče v splošni zamisli morfogenetskih procesov novih 
poti. Geomorfologi se še vedno preveč oklepajo Davisove sheme o evoluciji 
reliefa, premalo pa proučujejo recentne morfološke procese in novejša do-
gnanja klimatske geomorfologije, posebej še učinke klimatskih menjav na 
preoblikovanje reliefa. 
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Diskusija se je po predavanjih drugega dne zborovanja nekoliko bolj 
razživela. Razprava sicer ni prinesla kakih trdnejših zaključkov, dokazuje 
pa, da ob prodoru družbeno-geografske problematike v ospredje tudi prouče-
v a l « fizične geografije' ne stoje ob strani, ampak se lotevajo nekdanje 
»krone geografije« z novimi, svežimi prijemi. Značilno je, da problemi enot-
nosti geografije na tem zborovanju niso bili načeti. Ta ideja je v splošnem 
utrjena, vendar je bil že nekajkrat poprej in ponovno na zborovanju 
sprožen predlog, da je potrebno razpravljati o razmerju oziroma tesnejši 
povezavi med proučevanjem prirodno in družbeno-geografskih procesov. 
Verjetno bo razprava te vrste uspešnejša v okviru diskusijskih večerov GDS. 
Dosedanje izkušnje in tudi uspelo velenjsko zborovanje dokazujejo, da je na 
republiških kongresih zaradi pomanjkanja časa težko organizirati temeljitejše 
in daljše znanstvene razprave načelnega značaja. 

Uveljavljena »seminarska« praksa s kombinacijo problemskih in regio-
nalnogeografskih referatov, ogledov in terenskih ekskurzij, ki spoznavajo 
zborovalce s pokrajino zborovanja, je za udeležence, ki so zvečine iz peda-
goških vrst in iz vse Slovenije, koristna in potrebna. Predstavniki znanstvene 
geografije res ne uspejo ob takem delovnem programu kaj več kot nakazati 
probleme svojega proučevanja, vendar daje tudi ta način koristne vzpodbude 
zborovalcem, da slede napredku geografske znanosti. 

Z drugim dnem zborovanja je bil povezan tudi redni občni zbor GD 
Slovenije. Sprejel je nova pravila društva in z njimi tudi predlog, naj se 
podružnice društva odslej imenujejo aktivi G D Slovenije. Izvoljen je bil 
nov petnajsitčlanski odbor,^ za novega predsednika društva pa je bil na prvi 
seji izbran dr. Avguštin Lah. 

Med zborovanjem so bili organizirani ogledi Velenja, premogovnika, 
termoelektrarne in nove 'tovarne Gorenje. V zadnjem dnevu zborovanja, 
9. maja, so prepotovali zborovalci z avtobusi spodnjo Savinjsko dolino, Celje 
in Kozjansko, si ogledali Kumrovec in se po Rogaško-voglajnskem podolju 
vrnili v Celje. Za udeležence ekskurzije je pripravil organizacijski odbor 
poseben vodič, potovanje in oglede pa so vrh tega spremljali referati. 

Organizacija IV. zborovanja slovenskih geografov je bila skrbno pri-
pravljena in izpeljana, k čemer so razen organizacijskega odbora v veliki 
meri pripomogli gostoljubni predstavniki občine in celjskega okraja. 

Tone Oblak 

Pred četrtim mednarodnim speleološkim kogresom v Jugoslaviji v letu 196Î 

Za bralce Geografskega vestnika na kratko poročamo, kakšen program 
bo imela prva mednarodna speleološka prireditev v naši deželi in kako po-
tekajo zanjo priprave. Predstavniki naše »klasične dežele krasa« so se kmalu 
po prvem speleološkem kongresu v Parizu leta 1955 pričeli potegovati za 
organizacijo takšne prireditve. Tako je na II. kongresu v Bariju že bilo bolj 
ali manj jasno, da bo Jugoslavija gostitelj jamarjev v letu 1965. Predzadnji 
speleološki kongres, o katerem so bili bralci GV obveščeni, je bil pred tremi 
leti na Dunaju. 

Jugoslavijo in predvsem organizatorje kongresa je s to odločitvijo dole-
tela velika čast, obenem pa odgovorna naloga, saj si bodoči udeleženci že 
sedaj od zasedanj in obiska naše dežele zelo veliko obetajo. Kajti kljub temu, 
da je po svetu vedno več znanih področij z različnimi vrstami krasa, je Di-
narski kras še naprej klasičen primer enega največjih sklenjenih področij 
apnenca z najbolj izrazito izoblikovanimi površinskimi in podzemeljskimi 
kraškimi pojavi. V okviru Speleološkega saveza Jugoslavije skrbi za kon-
gres Organizacijski komite pod vodstvom akademika prof. dr. Grge Novaka, 
predsednika Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti. Neposredna 
organizacija pa je poverjena Društvu za raziskovanje jam Slovenije oziroma 
posebnemu Organizacijskemu odboru. Priprave trajajo že dalj časa, vendar 
se je intenzivno delo pričelo šele spomladi 1964 Prvi cirkular je bil poslan 
posameznikom in organizacijam še pred poletjem in doslej se je nabralo že 
več kot tristo prijav. Organizatorji pričakujejo, da bo udeležba na kongresu 
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prav zaradi tega, ker bo zborovanje v Jugoslaviji, večja kot je bila doslej. 
Y primerjavi s preteklimi kongresi bo potek sedanjega nekoliko dru-

gačen. Otvoritev kongresa bo 1)2. septembra v Koncertni dvorani v Postojnski 
jami. Isti dan popoldne bo ogled jame. Uprava Postojnske jame si že sedaj 
prizadeva, da bi z nekaterimi tehničnimi in estetskimi izboljšavami v jami, 
ki bodo pravočasno končane, tudi s tem počastila kongres. 

Naslednje štiri dneve bo kongres zasedal v Ljubljani, kjer bo po en 
plenarni sestanek na začetku in na koncu. Vmes pa bo delo kongresa potekalo 
v okviru petih sekcij: sekcije za fizično speleologijo, za paleontološko in 
predzgodovinsko speleologijo, za tehniko raziskovanja jam in dokumentacijo 
ter sekcije za izkoriščanje jam in voda na krasu. Zadnjo so organizatorji 
dodali na novo, ker pričakujejo zanimive referate s področij gospodarskega 
izkoriščanja kraških pojavov, kar je še posebej pomembno za naše razmere. 
V času kongresa bo v Ljubljani odprta javna razstava o krasu in jamah 
Jugoslavije. 

Ena od značilnosti tega kongresa bodo številni terenski ogledi, za kar 
so dani odlični pogoji. Še pred otvoritvijo si bodo udeleženci lahko na pred-
kongresnih ekskurzijah ogledali visokogorski kras julijskih Alp, Križno in 
planinsko jamo ter turistične jame na klasičnem Krasu. Iz Ljubljane bo med 
zasedanji organiziran ogled kraških izvirov ob robu Barja ter ogled Do-
lenjskega krasa. iNato pa se bo 17. septembra pričela velika pokongresna 
ekskurzija po jugoslovanskem krasu z začetkom v Sloveniji. V dveh dneh 
bo najprej omogočen ogled najznamenitejših jam na Notranjskem in Primor-
skem krasu. Naslednjih sedem dni bo kolona kongresnih avtobusov vozila 
udeležence na Plitvička jezera, mimo Cerovaćkih pečin v Šibenik, na slapove 
Krke, v Split, na Imotsko kraško polje, v Mostar, v Trebinje, na Popovo 
polje, na Crnogorski kras in v Dubrovnik. Tu bo zaključek ekskurzije in 
kongresa. 

V istem času kot speleološki kongres je v načrtu tudi organizacija med-
narodnega simpozija za kraško hidrologijo pod okriljem UNESC-a, ki je prav 
tako poverjena Jugoslaviji. Zelo verjetno se bodo oboji organizatorji spora-
zumeli za enotno prireditev v Ljubljani, s čemer bi kongres mnogo pridobil. 

Jurij Kunaver 

Inozemski geografi v Sloveniji v letu 1964 
Konec maja in v začatku junija je bivala v Sloveniji spet delovna 

ekipa Oddelka za agrarno geografijo pri Inštitutu za geografijo PAN v Var-
šavi v okviru zamenjave raziskovalnih ekip za proučevanje izrabe tal med 
Poljsko Akademijo Znanosti in Zveznim svetom za koordinacijo znanstvenih 
raziskovanj. Ekipo je vodil prof. Jerzy K o s t r o w i c k i , ostali člani pa so 
bili Mgr. Wieslawa T y s z k i e w i c z , dr. Roman S z c z ç s n y in Mgr. Woj-
ciech J a n k o w s k i . 

Razen tega so obiskali Slovenijo: v aprilu dr. Ct. V o t r u b e c , znan-
stveni sodelavec oddelka za ekonomsko geografijo Akademije znanosti v Pra-
gi; v juniju A. A. H r u š č e v , asistent Katedre za ekonomsko geografijo 
SSSR na Geografski fakulteti Moskovske univerze; v toku poletja doc. N. 
F r i b e r g iz Stockholma, doc. A. S z e k e l y iz Budimpešte ter študentska 
ekskurzija Geografskega inštituta Univerze v Budimpešti pod vodstvom prof. 
dr. S. L a n ga ; v zadnjih dneh oktobra prof. dr. P. P en č e v , klimatolog in 
hidrogeograf, dekan Geološko-geografske fakultete iz Sofije (s predavanji 
o klimatski in hidrografski rajonizaciji Bolgarije za študente in o geografiji 
v Bolgariji v okviru Geografskega društva Slovenije); prve dni novembra 
dr. V. A. A n u č i n , docent Geografske fakultete Moskovske univerze (s pre-
davanjem »Sodobni problemi sovjetske geografije« v okviru Geografskega 
društva Slovenije) ; prve dni decembra dr. Marija Irena M i 1 e s k a , preda-
vateljica turistične geografije na univerzi v Varšavi. 
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Geografsko društvo Slovenije v letu 1964 

Delo našega društva se je v prvih nekaj mesecih osredotočilo predvsem 
na organizacijo IV. zborovanja slovenskih geografov, ki je bilo maja v Ve-
lenju. Pri tem so se prav živahno vključili v organizacijsko delo tudi nekateri 
člani celjskega aktiva, drugi pa so sodelovali na zborovanju z referati ali pa 
pri pripravi »Vodiča« po ekskurziji. Na ta način so precej pripomogli k uspeli 
organizaciji zborovanja. 

Stopnjevala se je tudi dejavnost ostalih aktivov GDS. V Mariboru so 
pripravili svojim članom več predavanj in organizirali so nekajdnevno ekskur-
zijo na Madžarsko. Konec leta pa je bil v Ravnah na Koroškem seminar, 
kajti člani mariborskega aktiva se zavedajo pomanjkljivosti pri svojem delu 
v tem, da ne morejo zajeti k sodelovanju tudi članstva iz bolj oddaljenih 
krajev. iNekaj mariborskih geografov se je v decembru udeležilo tridnevnega 
zveznega simpozija za agrarno geografijo v Mariboru. 

V letu 1964 je bil ljubljanski aktiv dejansko nosilec skoraj vse društvene 
dejavnosti v Ljubljani in okolici. Organiziral je več predavanj ter ob koncu 
leta izdal eno številko Biltena. V novomeškem aktivu GDS se je dejavnost 
vezala na delo zgodovinsko-geografskega aktiva, kjer so obravnavali pred-
vsem problematiko geografskega pouka na osnovnih šolah. Večina članov se 
je udeležila spomladanskega seminarja za učitelje geografije, kjer je bil 
organiziran razgovor s pisci učbenikov. Tudi člani kranjskega aktiva sodelu-
je jo z Zavodom za prosvetno-pedagoško službo in so pripravili članom nekaj 
predavanj. 

Drugi dan zborovanja v Velenju je bil občni zbor društva, ki se ga je 
udeležilo preko 170 članov. Sprejeta so bila nova pravila društva, ki so jih 
pred tem pregledali in poslali k njim svoje pripombe tudi člani vseh odborov 
aktivov. Pravila so bila v celoti objavljena v »Geografskem obzorniku« (le-
to 1964). Na občnem zboru je bil sprejet sklep o organizaciji V. zborovanja 
slovenskih geografov na Goriškem leta 1966. Novi odbor je že imenoval komi-
sijo, ki naj bi pripravila program dela. Prav tako je bila sprejeta cela vrsta 
sklepov, ki naj bi bila vodilo za delo društva v prihodnjih dveh letih. Ob 
tej priliki so bili v novi odbor izvoljeni člani, ki so na prvi seji upravnega 
odbora GDS sprejeli naslednje zadolžitve: predsednik dr. Avguštin Lah, pod-
predsednika Dušan Kompare in dr. Ivan Gams, tajnika Jelka Kunaver in 
Mira Lojk, blagajnik in gospodar Cita Marjetic, upravnik GV Matjaž Jeršič, 
tajnik sekcije za znanstveno delo Stanko Polajnar, tajnik sekcije za šolski pouk 
Vito Furlan, zastopnik uredništva GV dr. Svetozar Ilešič, zastopnik uredništva 
GO Mara Radinja, zastopnik študentov Sergej Koglot, brez funkcije v odboru 
pa so Tone Oblak, dr. Milan Sifrer in dr. Igor Vrišer. V nadzorni odbor so bili 
izvoljeni dr. Vladimir Klemenčič, Stane Košnik, Silvo Kranjec, dr. Vladimir 
Leban in dr. Cene Malovrh. 

V septembru 1964 je bil v Zagrebu kongres jugoslovanskih geografov, ki 
se ga je udeležilo 29 delegatov in še ,11 drugih članov iz Slovenije. Na ple-
numu, ki je zasedal dan pred kongresom, je bil sprejet novi statut Zveze geo-
grafskih društev Jugoslavije. Sedež izvršnega odbora ZGDJ je bil prestavljen 
v Skopje, kjer bo tudi naslednji kongres leta 1968. 

Odsek za znanstveno delo GDS je v preteklem letu povabil v Ljubljano 
dva znanstvenika iz tujine in sicer dr. Petra Penčeva iz Sofije in dr. Vsevo-
loda Anučina iz Moskve. Oba sta predavala članom v Ljubljani. Ostali stiki 
z inozemskimi geografskimi centri ne potekajo neposredno preko društva, 
vendar jih je treba omeniti. V okviru že tradicionalne zamenjave delovnih 
ekip s poljskimi geografi so v Sloveniji in tudi na Poljskem sodelovali neka-
teri člani našega društva. XX. mednarodnega kongresa geografov v Londonu 
sta se udeležila kot člana kongresa dva člana našega društva (z referatom), 
prisostvovali pa so mu še trije drugi člani. 

Posebnih uspehov ne moremo zabeležiti v ismeri sodelovanja z geograf-
skimi centri v drugih republikah. Bolj se. je razvilo medrepubliško sodelo-
vanje v okviru posameznih zveznih komisij, še prav posebno pa komisije za 
agrarno geografijo. Novi sistem organizacije in finansiranja znanstvenega 
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dela ne daje v društvenih okvirjih posebno dobrih možnosti in jih zaradi 
tega usmerja bolj v okvir znanstvenih inštitucij. Zaradi tega nas je posebno 
razveselila vest o ustanovitvi Komisije za geografske vede pri Svetu za druž-
bene vede Zveznega sveta za koordinacijo znanstvenega dela, še posebno, ker 
si je prav naše društvo precej prizadevalo, da bi tudi geografija dobila mesto 
v tem Svetu. 

GDS sodeluje z Društvom za raziskovanje jam Slovenije pri pripravah 
na mednarodni speleološki kongres, ki bo septembra 1965 v Ljubljani. 

Sekcija za šolski pouk pri svojem delu uspešno sodeluje z Zavodom za 
napredek šolstva, z republiškim sekretariatom za šolstvo in z Zavodom za 
strokovno izobraževanje; pomaga pri pripravi normativov učnih sredstev 
za osnovne šole in gimnazije ter pri pripravi učbenikov za osnovno šolo. 
Brez tega sodelovanja sekcija ne bi imela pogojev za realizacijo svojih na-
črtov. Revija Geografski Obzornik, ki jo izdaja ta sekcija, izhaja redno. 
Zaradi povečanja stroškov pa je upravni odbor GDS na svoji seji v decembru 
sklenil, da se bo z letom 1965 povišala letna naročnina na 600 din. Na žalost 
še vedno ni zadovoljivo rešeno vprašanje uprave Geografskega obzornika, 
zaradi tega člani sprejemajo revijo z zamudo. Tudi še ni dokončno urejena 
kartoteka članov GDS. Marsikateri podatki, ki so nam na razpolago, so zasta-
reli. kajti člani ali aktivi ne obveščajo upravnega odbora o spremembah 
prebivališča i. pod. Tu bo potrebno še večje sodelovanje in stiki med odbo-
rom GDS in odbori aktivov. 

Tajnik Jelka Kunaver 
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