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jame« s članki v angleškem, francoskem in nemškem jeziku. Na 124 straneh 
je podan geološki, geomorfološki, biološki, arheološki, speleološki in hidrološki 
pregled Dinarskega in delno vsega jugoslovanskega krasa. V reviji najdemo 
rezultate barvanj podzemeljskih voda in pregled važnejših jam. 

Čeprav je večina kongresistov poznala nekatere naše kraške pojave iz 
učbenikov in iz raznih opisov, jim je IV. kongres omogočil ponovno odkri t je 
Dinarskega krasa. Izredno je povečal zanimanje za naše kraške pojave, zlasti 
jame in kraška polja, obenem pa tudi za našo speleologijo in kraško geomor-
fologijo, ki jo v znatni meri gojijo geografi. 

Résnmé: I Ve Congrès International de Spéléologie en Yougoslavie (sept 1965). 

M. Ivan G a m s présente un bref rapport sur le IVe Congrès Interna-
tional de Spéléologie, tenue de 12 à 25 Septembre (y compris la grande excur-
sion) en Yougoslavie (Postojna, Ljubljana, Dubrovnik). 

MEDNARODNA KONFERENCA ZA METODE PROUČEVANJA IZRABE TAL 
V BUDIMPEŠTI IN MEDNARODNA AGRARNO-GEOGRAFSKA 

KONFERENCA V HALLE-u v 1. 1964. 

V l a d i m i r K l e m e n č i č 

Naglo preusmerjanje agrarnega gospodarstva od naturalnega na bla-
govno ter z nj im povezana transformacija klasičnega agrarnega prostora — 
je dalo geografom zlasti po drugi svetovni vojni tako v Vzhodni kot v Zahodni 
Evropi pobudo za intenzivno proučevanje teh pojavov z najrazličnejših 
aspektov. To se je že tudi pokazalo na številnih mednarodnih in nacionalnih 
geografskih konferencah ter v revialnem tisku. V povojnih številkah Geograf-
skega vestnika je veliko poročil o takih konferencah dal Ilešič. 

Obe konferenci, o katerfh poročamo danes sta se vsebinsko dopolnjevali. 
Na obeh so zastopali svoje dežele skoraj isti l judje. 

Mednarodno konferenco za metode proučevanja izrabe tal v B u d i m -
p e š t i (maj 1964) je organiziral Geografski institut Madžarske Akademije 
znanosti in podkomisija za proučevanje izrabe zemlje za dežele Vzhodne in 
Srednje Evrope, ki je vključena v komisijo za izrabo tal Mednarodne geograf-
ske unije. V podkomisijo so vključene Bolgarija, ČSSR. NDR, Jugoslavija, 
Madžarska, Poljska. Romunija in Sovjetska zveza. Predsednik podkomisije je 
J. Kostrowicki iz Poljske, Jugoslavijo zastopata Ivo Crkvenčič in Vladimir 
Klemenčič. 

Na programu konference v Budimpešti so bili referati o rezultatih 
kar t i ranje izrabe zemlje v posameznih deželah. O rezultatih načrtno zasnovanih 
raziskovalnih akcij med Baltiškim, Jadranskim in Črnim morjem je poročal 
J. Kostrowicki. Od zadnje konference podkomisije, ki je bila 1. 1960 na 
Poljskem, so bila izvedena v okviru mešanih poljsko-bolgarskih, poljsko-čeho-
slovaških in poljsko-jugoslovanskih ekip skupna proučevanja na Poljskem, 
v Bolgariji, Jugoslaviji, ČSSR in na Madžarskem. Rezultati tega dela so že 
tiskani v angleškem jeziku v publikaciji Geografskega Inštituta Poljske Aka-
demije znanosti »Geographica Polonica«. O rezultatih kar t i ranja izrabe zem-
lje so poročali za Poljsko Wl. Biegajlo, za Madžarsko G. Enyedi, za Češko 
Hofman. za Slovaško K. Ivanlčka, za Jugoslavijo pa VI. Klemenčič. Poročila 
predstavnikov drugih dežel (za Sovjetsko zvezo Armand, za Bolgarijo Jorda-
nov in za Romunijo Grumazescu) so se omejila pretežno na metode ocenje-
vanja prirodnih in družbenih osnov za kmetijstvo. Roubitschek iz NDR je 
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poročal o izkoriščanju zemlje v NDR v zadnjih štirih letih in o tipih zemlje 
glede na možnosti in načine izkoriščanja v okviru tehnološko in komercialno 
razvitega kmetijskega gospodarstva. Po dvodnevni Konferenci je sledila štiri-
dnevna ekskurzija po zahodnem in južnem delu Madžarske. Na ekskurziji 
smio se seznanili z organizacijo in načini gospodarjenja v okviru različnih 
tipov socialističnih kmetijskih obratov. 

Konferenca v H a 11 e -u (septembra 1964) je bila posvečena pregledu 
metod in rezultatov ter praktični uporabnosti agrarne geografije. Organiziral 
jo je Inštitut za kmetijsko ekonomiko Univerze v Halle-u skupno z Geograf-
skim društvom NDR. Poleg večjega števila (okoli 150) članov Geografskega 
društva NDR so se konference udeležili predstavniki drugih dežel. Z referati 
so nastopili Hofmann kot predstavnik iz ČSSR, Crkvenčič in Klemenčič iz 
Jugoslavije. Enyedi in Sârfalvi iz Madžarske in Kostrowicki iz Poljske. Iz 
Zahodne Nemčije so prisostvovali Hartke, Otremba, Ruppert in Bösler, iz 
Italije pa Gribaudi. Glavni referat za NDR je imel Roubitschek. Po referatih 
in diskusijah predstavnikov posameznih dežel so prišla do izraza zelo različna 
izhodišča, ki so več ali manj izraz specifičnosti družbeno-gospodarskega raz-
voja in usmerjenosti geografske znanosti posameznih dežel. V času konference 
so organizatorji s predstavniki posameznih dežel pripravili posebno razstavo, 
katero je dopolnjevalo posebno večerno predavanje Otrembe o agrarnem 
atlasu Nemčije. Po dvodnevnem posvetovanju so si tudi gostje ogledali na 
ekskurziji tipe socialističnih kmetijskih obratov v DDR. 

Čeprav je bila konferenca v Budimpešti specializirana na probleme in 
metode kar t i ranja izrabe zemlje, konferenca v Halle-u pa na ocenjevanje 
aplikativne vrednosti agrarnogeografskih raziskav za potrebe usmerjanja 
kmetijskega gospodarstva, je vendarle diskusija po referatih predstavnikov 

osameznih dežel na obeh konferencah uhajala k vprašanju načina in izho-
išč pri obravnavi in analizi opsameznih agrarnogeografskih elementov tako 

historične kot ekonomske in socialne narave v njihovi medsebojni povezano-
sti in navezanosti na prostor. V Budimpešti so bili referati in metodološki 
kartografski prispevki predstavnikov Jugoslavije (Crkvenčič — Klemenčič), 
Poljske (Kostrowicki — Biegajlo) in Slovaške (Ivanička) zasnovani na skupni 
in medsebojno vsklajeni metodi. Zato so bili na eni strani rezultati med seboj 
primerljivi, na drugi strani pa je prav pó te j poti prišla do izraza specifičnost 
problematike agrarnih procesov in prirodnih pogojev za kmetijstvo. V Halle-u 
je v referatih prihajal pri madžarskih geografih v ospredje aspekt agrarne 
rajonizacije, pri poljskih ekonomski aspekt, pri referatih zastopnikov NDR 
planski, pri poročanju Jugoslovanov pa kompleksno-geografski. Diskusije 
obeh konferenc so ponovno potrdile potrebe po dopolnjevanju analitske 
metode proučevanja posameznih pojavov v povezavi z ostalim/i pojavi prostora, 
s sintetsko in kompleksno metodo obravnave agrarnih pokrajin, odnosno 
celotnega kompleksa agrarnih elementov bolj ali manj urbaniziranih pokra-
jin. Značilno za obe konferenci pa je tudi to, da so v diskusijah in z referati 
sodelovali tudi predstavniki kmetijskih znanstvenih institucij, ki se ukvar ja jo 
z usmerjanjem kmetijskega gospodarstva. 

Na konferenci v Budimpešti je bilo sklenjeno, da bo naslednja konfe-
renca za metode proučevanja izrabe tal vzhodno- in srednjeevropskih dežel 
1. 1967 v Sloveniji. Organizacijo konference n a j bi prevzela Inštitut za geogra-
fi jo univerze v Ljubljani in Komisija za agrarne strukture in agrarne pejsaže 
pri Zvezi geografskih društev Jugoslavije. 

Résumé: Conférence internationale sur les méthodes des recherches sur 
l'utlilisation du sol à Budapest (mai 1964) et conférence internationale de géo-
graphie agraire à Halle (RDA, sept. 1964). 

M. Vladimir K l e m e n č i č , participant yougoslave aux conférences 
de Budapest et de Halle, présente un bref rapport sur ces deux manifestations 
d'une grande activité des géographes agraires dans les pays de l'Europe 
Centrale et Orientale. 
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