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Po zasedanju pa smo bili povabljeni na tridnevno ekskurzijo na vzhodno
in severno Slovaško ter na jugovzhodno Moravsko. Z letalom smo se zapeljali
v Košice, od tod pa nadaljevali pot v Prešov, Spišsko kotlino, Tatransko Lomnico, Liptovsko kotlino in po dolini srednjega Vaha proti moravski meji ter
čez njo mimo Gòttwaldova in Uherskega Hradišta nazaj v Brno. Ekskurzijo
je v njenem daljšem, slovaškem delu strokovno vodil doc. dr. K. Ivanička
(Bratislava), v moravskem pa prof. M. Blažek. O n j e j podrobneje poročam
v »Geografskem obzorniku«. Pristavil bi samo še, da smo, kakor povsod
v ČSSR, še posebno na Slovaškem ugotovili tesno in zelo plodno sodelovanje
geografov s prakso in politično-družbenimi organi.

Résumé: Le travail prolongé de la Commission des méthodes de
régionalisation économique de l'UGI.
S. 11 e š i č
L'auteur présente un bref rapport préliminaire sur les travaux de la
Commission depuis la № Conférence à Londres (à l'occasion du XXe Congrès
International de Géographie) jusqu'à la IV« Conference, tenu à Brno (Tchécoslovaquie) en septembre 1965.

KOMISIJA ZA APLICIRANO GEOGRAFIJO PRI MEDNARODNI
GEOGRAFSKI UNIJI
(Prvo zborovanje, Praga, september 1965)
Vladimir

Kokole

Prve uradne pobude za formiranje stalne komisije v okviru Mednarodne geografske unije so se pojavile že na XIX. Mednarodnem geografskem kongresu v Stockholmu pred petimi leti. Formalno pa je bila komisija za aplicirano
geografijo ustanovljena šele 1. 1964 na XX. kongresu v Londonu, z ustreznimi
akti kakor jih predvideva statut unije. Kakor je mogel z zadovoljstvom
ugotoviti na sklepnem zasedanju Sekcije za aplicirano geografijo na londonskem kongresu profesor Tullippe, sta prav veliko zanimanje za delo te
sekcije in številna udeležba ob referatih in diskusijah pokazala, da je obstoj
stalne komisije res upravičen. Za njenega predsednika je bil izbran seveda
veteran v prizadevanjih za aplikacijo geografije, prof. O. Tullippe iz Liégea,
za tajnika pa zelo agilni prof. Michel Phlipponneau z Univerze v Rennesu.
Poleg tega so bili izvoljeni za redne člane komisije še prof. L. Straszewicz iz
Lodzi, prof. Nash (ZDA), prof. Sočava (ZSSR) ter prof. Safi (Indija).
Komisija si je takoj v začetku začrtala kar obsežen program svoje
dejavnosti za štiriletno obdobje, to je do naslednjega XXI. Mednarodnega
geografskega kongresa. Predvsem je predvidela za vsako od treh vmesnih let
sestanke komisije, razširjene v prava zborovanja vseh, ki se bavijo z aplicirano geografijo ali se zanimajo zanjo in seveda utegnejo priti na zborovanje.
Za vsako od zborovanj je odbor izbral tudi posebno aktualno tematiko, tako
da bi v treh letih obdelali n a j b o l j pereče probleme, ki jih odpira aktivno
sodelovanje geografov, geografskega raziskovanja pri reševanju vsemogočih
praktičnih vprašanj, ki jih odpira življenje.
Prvo predvideno zborovanje je bilo letos, od 13. do 18. septembra
v Pragi. Pravzaprav se je tam le začelo, v prostorih Geografskega inštituta
Češkoslovaške akademije znanosti ČSAV, ki je bila gostitelj. Dejansko pa
je bilo zborovanje v Liblicah, kakih 30 km severno od Prage, k j e r ima ČSAV
na razpolago renoviran baročni grad za sestanke, konference in podobno in
je opremljen kot hotel.
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Zborovanja se je udeležilo 52 geografov iz 28 dežel z vseh kontinentov
razen iz Avstralije. Dejansko je bila velika večina iz Evrope, pa še to iz
bližnjih dežel, tako da so bili poleg domačinov najštevilnejši Nemci in
Poljaki. Toda ton zborovanja so vendar dajali naši francosko govoreči kolegi
in ta jezik je v diskusiji prevladoval nad angleščino, ki je drugi uradni
jezik unije.
Referati so bili razporejeni v n e k a j skupin, ki so zajele naslednjo
tematiko: vsebina in razvoj aplicirane geografije, tipi raziskav, oblike aplikacije in torišča udejstvovanja gegrafov ter problemi vzgoje kadrov.
Uvodni referat je pripravil tajnik komisije prof. Phlipponueau. Pravzaprav je bilo to obširno poročilo o anketi, ki jo je komisija organizirala
v mnogih deželah o stanju aplicirane geografije. Pri tem pa je obenem odprl
vso problematiko, ki se pojavlja z aktivnim udejstvovanjem geografov v sodobnem dogajanju, predvsem pri načrtovanju raznih vrst in raznih dimenzij,
oziroma, ki se odpirajo tudi teoretsko ob aplikaciji geografskih raziskav
v praksi. V prikazu je mogel prof. Phlipponneau ugotoviti, da je aplicirana
geografija — (naj uporabljam kar ta kratek in že nekako ustaljen, čeprav
ne posebno ustrezni termin) — v svetovnem merilu uspešno uveljavila, tako
na zahodu kot na vzhodu, v razvitih in tudi v nekaterih m a n j razvitih deželah.
Mogel pa je tudi konstatirati, da je podoba v podrobnem zelo pisana. Nekako
z grenkobo je omenil, kako težko si aplikacija geografije utira pot v njegovi
lastni domovini, v Franciji, čeprav je to visoko razvita država z bogato tradicijo v geografiji. In kar z nekakšno zavistjo je venomer navajal primere iz
socialističnih držav, k j e r je aplicirana geografija kot »uporabna« znanost
doživela polni razmah.
O stanju aplicirane geografije so bili kasneje na programu še trije
referati. Prof. Nash je poročal o situaciji v ZDA (kot primer za kapitalistične
dežele), prof. Straszewicz pa o delu na aplicirani geografiji na Poljskem (kot
primer za socialistične dežele). Tretji referat za Indijo (kot primer dežele
v razvoju) je zaradi odsotnosti referenta odpadel.
Tipi raziskav so bili predmet prve skupine referatov. Na žalost je
odpadel prvi in najbrže n a j b o l j zanimiv referat o interdisciplinarnem aspektu
aplicirane geografije, ki ga n a j bi imel prof. S. P. Chatterjee (sedanji predsednik Mednarodne geografske unije). Zaradi bolezni se zborovanja ni
udeležil. Poročala p a sta M. Strida o raziskavah regij in urbanskih centrov
na Češkoslovaškem in prof. S. Massipy Valdes o aplikaciji geografije na
Kubi. Splošen uvod v problematiko pa je podal, kot sicer pred vsako zaokroženo skupino referatov, prof. Phlipponneau.
Oblike aplikacije in udejstvovanja geografov v praksi, zlasti načine
geografskega raziskovanja za potrebe v praksi, je obravnavala druga serija
referatov. Prof. Sočava je označil delo Sovjetske akademije znanosti oziroma
njenega geografskega inštituta, ki je izrazito usmerjeno v aplikacijo. Tam
gre res za veliko zasnovano in sistematično delo. Prof. Nash je poročal o načinih dela v ZDA, k j e r je bilo tudi mnogo opravljenega, vendar zelo nesistematično in oportunistično, kakor so se k j e pač našli kadri, sredstva in razumevanje. Vsekakor pa imajo geografi, ki delajo na aplikativnih temah, svojo
močno sekcijo v združenju ameriških geografov. Avtor tega-le poročila pa
je imel referat o geografiji in urbanizmu ter regionalnem planiranju. Referat
je deloma načel tudi splošna metodološka in teoretična vprašanja aplicirane
geografije.
Posebna skupina referatov je obravnavala načine vzgoje geografov
za delo v aplicirani geografiji. O izkušnjah v Belgiji in na Češkoslovaškem
sta poročala J. Sporck in V. Häufler.
Izven programa so se na obe temi oglasili z improviziranimi referati
tudi nekateri drugi udeleženci. Zlasti zanimivo je bilo poročilo prof. Steigenga iz Amsterdama na Nizozemskem, k j e r je geografija močno usmerjena
v aplikacijo in k j e r razvija tudi teoretske osnove t. im. »planologije«. Dopolnil ga je še njegov rojak in kolega prof. De Vries Reilingh.
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Zadnji dan j e bil posvečen problemom bodočega dela v aplicirani geografiji. O problemih in bodočnosti geografije v socialističnih deželah je
govoril prof. Straszewicz, prof. Nash pa je podal za ZDA n e k a j zanimivih
misli o možnostih in perspektivah za aplikacijo geografskih raziskav v ZDA.
Sledila je splošna razprava o tematiki zborovanja nasploh in o načrtih
za organizirano delo komisije še posebej. Na zaključni seji j e bila sprejeta
tudi resolucija, ki je povzela glavne misli in sugestije zborovanja.
Prireditelji so organizirali tudi n e k a j ekskurzij. Prva je šla v bližnje
področje osrednjega Češkega nižavja, v področje zanimivo za rekreacijo
Pražanov, za kmetijstvo in tudi za industrijo, kar j e na k r a j u potrdil obisk
velike nove avtomobilske tovarne v Mladi Boleslavi. Na drugi ekskurziji smo
se spoznali s praško urbansko regijo in njenim jedrom. Ta se je smiselno
končala v češkoslovaškem nacionalnem inštitutu za regionalno prostorsko
planiranje, k j e r smo lahko videli n e k a j impresivnih del. Ze po formalnem
zaključku zborovanja pa je bila celodnevna ekskurzija v področje Češkega
Sredogorja in v premogovni bazen ob vznožju Krušnih hor, od Usti do
Teplic in Mosta.
Splošno mnenje udeležencev je bilo, da je zborovanje zanimivo in
koristno ter da je nasploh uspelo. V začetku mednarodno povezanega dela
na področju aplicirane geografije je vsekakor pomenilo korak n a p r e j od dosedaj nepovezanih prizadevanj in naporov. Pokazalo pa se je tudi, da je
s teoretičnega vidika vprašanje »aplicirane geografije« ostalo še dokaj
megleno. Na vprašanje, k a j je pravzaprav aplicirana geografija ali aplikacija
geografije, se tudi na zborovanju ni izkristaliziral jasen in nedvoumen
odgovor, oziroma ustrezna definicija. Pokazalo se je, da je skoraj prav toliko
definicij kot geografov. Prof. Nash je citiral kar 62 različnih definicij, ki jih
je zbral z anketo med svojimi ameriškimi kolegi, ki imajo en sam skupen
imenovalec, namreč poudarek na uporabnosti geografije za potrebe življenja.
Prof. Phlipponneau smatra, da moremo govoriti o aplicirani geografiji, če
je neka geografska raziskava opravljena z namenom, da se razišče za prakso
pomembna in aktualna problematika in če to raziskavo naroči nek koristnik
direktno iz prakse. Bili so pa razni ugovori tudi proti t e j definiciji, čeprav
ožje omeji značaj aplikativnega raziskovanja. Več udeležencev je izrazilo potrebo po preciznejši definiciji. Prav ta diskusija okrog značaja
aplicirane geografije je pokazala, kako mlada so še prizadevanja in kako
nesigurna je še naša orientacija v t e j smeri. To je seveda povsem razumljivo
in naravno in prav to dejstvo je ono, ki terja, da se tu ne ustavimo v dvomih
ali resignaciji na oportunističnih pozicijah, ampak da pustimo aplicirano
geografijo živeti, da podpremo prizadevanja v t e j smeri in da razvoj kritično
spremljamo ne le po tem, kako se geografija uveljavlja, marveč zlasti tako,
da luščimo ob tem teoretske zaključke ter jih nato posredujemo v prakso.
Kajti, eno je brez dvoma res: geografija bo živela (tudi izven šol ter akademskega kroga) in bo notranje rastla le, če bo znala najti svoje mesto v aktualnih
tokovih sodobnega sveta. Veliko vprašanje pri tem je — kot se zdi, le eno:
kako bo lahko ob t e j nuji in skušnjavi potreb iz prakse lahko obdržala svojo
integriteto in znanstveni nivo; temelje, ki ji edini lahko zagotovijo trajno
mesto med neštetimi drugimi strokovnimi dejavnostmi, ki so obenem teoretske
in aplikativne.
Zborovanje v Pragi seveda ni moglo napraviti dosti več kot je, saj so
se ga udeležili pač samo nekateri, ki se bavijo ali ki jih zanima aplikativna
geografija. Pogrešali smo nekatere, ki se zanjo sicer močno ogrevajo ali so
mnogo napravili za aplikacijo, npr. prof. Stampa, ki se je prvi pojavil
s knjigo o aplicirani geografiji, morda pa še bolj nekatere druge geografe,
ki so v raznih deželah raziskovali geografsko problematiko z izrazito aktualno
noto. Preveč jih je, da bi jih t u k a j našteval. Tudi referati na zborovanju niso
seveda mogli biti vnaprej sistematično uglašeni na specifična vprašanja, ki
so se pa vsekakor ob njih zastavila; komisija bo poskušala, da se bodo bolj
sistematično obdelala. Gotovo je bilo zelo koristno in vzpodbudno, da je
zborovanje omogočilo tudi izven diskusije v dvorani mnogo izmenjav mnenj
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in pogledov na aplicirano geografijo in omogočilo navezavo ne le uradnih,
ampak tudi osebnih stikov med ljudmi s skupnimi strokovnimi interesi. Zato
n a j b r ž ne zapišem preveč, če smatram da je bilo zborovanje v Pragi za vsakega udeleženca dragocena priložnost in dobro porabljen čas.

Summary: The Commission on Applied Geography of the IGU
(First Reunion, Prague, September 1965)
Vladimir

Kokole

This is report on the meeting of the Commision, held at Prague. He
stresses the great interest shown for applied geography at the XX. International Geographical Congress, where the Commission was set up and describes the tasks to be done during four years time. A f t e r a summary of the main
events at the Commision's reunion at Prague, he proceeds to some comments
and observations about the work done and planned by the Commission and
on some questions of the applied geography, which emerged from the p r e sented papers and discussion. First at all, a much clearer definition of the
scope of applied geography is needed firmly based on the specific n a t u r e
of the geographical concepts as well as on theoretically acceptable forms
of contribution. In his view, the meeting was only the first tentative step
towards this end. But within t h e limited possibilities it is neverthless wider
international cooperation and experimental work would be most wellcome for
f u r t h e r progress in the application of geographical research methods in f u r t h e r .

INOZEMSKI GEOGRAFI V SLOVENIJI V LETU 1965
1. Sredi m a j a 1965 sta Inštitut za geografijo Univerze v Zagrebu in
Inštitut za geografijo Univerze v L j u b l j a n i organizirala v okviru vsakoletne
zamene terenskih ekip med Poljsko akademijo znanosti in Zveznim svetom za
koordinacijo znanstvenega dela ter v okviru nove zamenjave med navedenima
inštitutoma in Madžarsko A k a d e m i j o znanosti terensko delo iz agrarne geog r a f i j e na področju Kaštelov in Radošičev pri Splitu. Ob t e j priliki sta
znanstvena sodelavca Geografskega inštituta Madžarske a k a d e m i j e znanosti
György E n y e d i in Bela S â r f a 1 v i kot gosta Inštituta za geografijo
Univerze obiskala tudi L j u b l j a n o in nekatere predele Slovenije. V okviru
Oddelka za geografijo j e G. Enyedi ob t e j priliki predaval o temi »Agrarna
naselja na Madžarskem in moderno kmetijstvo«, B. Sârfalvi pa o »Populacijskih problemih na Madžarskem«. V okviru Inštituta za geografijo Univerze
pa je bil organiziran diskusijski sestanek z namenom obojestranskega seznan j a n j a z metodološkimi postopki v agrarnogeografskih raziskovanjih. Zameno
z madžarskimi strokovnjaki j e tokrat materialno podprl tudi Sklad Borisa
Kidriča. Na poti na terensko delo v Dalmacijo je L j u b l j a n o ponovno obiskal
tudi v o d j a poljske terenske ekipe prof. Jerzy K o s t r o w i c k i iz Varšave.
2. V začetku j u n i j a j e obiskala L j u b l j a n o ekskurzija sodelavcev Geografskega inštituta Češkoslovaške a k a d e m i j e znanosti (ČSAV) iz Prage pod
vodstvom v o d j e oddelka za ekonomsko geografijo navedenega inštituta Zdeneka
H o f f m a n n a . Ekskurzija je bila organizirana v obliki zamenjave z Geografskim inštitutom zagrebške univerze.
3. V dneh od 30. j u n i j a do 4. j u l i j a sta obiskala Slovenijo in Inštitut
za geografijo Univerze vodilni slovaški ekonomski geograf doc. Koloman
I v a n i č k a in asistent Jân P a u 1 o v iz Geografskega inštituta univerze
v Bratislavi.
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4. Dne 20. julija je obiskal Inštitut za geografijo Univerze vodja katedre
za ekonomsko geografijo na Jagellonski univerzi v Krakovu prof. Antoni
W r z o s e k , ki je vodil ekskurzijo olsztynske podružnice Poljskega geografskega društva v Jugoslavijo.
5. Konec avgusta in v začetku septembra se je mudil v Sloveniji
dr. Marijan P u 1 i n a , sodelavec Geografskega inštituta Univerze v Wroclawu v svrho raziskav visokogorskega krasa.
6. V septembru se je IV. mednarodnega speleološkega kongresa v Postojni in Ljubljani udeležilo večje število inozemskih geografov (gl. posebno
poročilo v »Razgledih«). iNekateri od njih so obiskali tudi Oddelek za geografijo
Filozofske fakultete, Inštitut za geografijo Univerze in Inštitut za geografijo S AZU.
7. Dne 24. septembra je obiskal Ljubljano Michel P h l i p p o n e a u ,
prof. univerze v Rennesu (Francija) in sekretar Komisije za aplicirano geografijo Mednarodne geografske unije. Obiskal je Inštitut za geografijo Univerze in imel tam kratek diskusijski sestanek s sodelavci tega inštituta,
Urbanističnega inštituta SRS in drugih institucij iz prakse. Prof. Phlipponeau je ponovno obiskal Ljubljano prve dni novembra in je imel 4. novembra
v Geografskem društvu Slovenije predavanje o Bretanji.
8. Dne 4. oktobra je na poti na terenske vaje v Kaštelih pri Splitu
obiskal Ljubljano prof. Wolfang H a r t k e iz Geografskega inštituta Tehnične visoke šole v Miinchenu s tremi asistenti.
9. Od 8. do 10. oktobra je obiskala Ljubljano na svoji poti po Jugoslaviji,
organizirani v obliki zamenjave terenskih v a j med Geografskim inštitutom
univerze v Varšavi in Katedro za družbeno geografijo Oddelka za geografijo
Filozofske fakultete v Ljubljani skupina študentov geografije varšavske
univerze pod vodstvom prof. Marije Irene M i 1 e s k e in asistentke Alicije
K o s t r o w i c k e . Prof. Mileska je imela ob t e j priliki v okviru Oddelka
za geografijo predavanje o temi »Turistične regije na Poljskem«.
10. Zadnje dni novembra je obiskal Ljubljano v okviru sodelovanja
Univerze v Minsku (Beloruska SSR) in Univerze v Ljubljani profesor geografije in prorektor na Univerzi v Minsku A. J. M a 1 i š e v. Ogledal si je delo
ljubljanskih geografskih inštitucij.
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