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KNJIŽEVNOST 

Novo delo o slovenskih mestih 

Anton Melik, Rast naših mest v novi dobi. Inštitut za geografijo SAZU, 
Dela 8 (16), Ljubljana 1964. str. 272. 

Ko je profesor Melik pred leti s prenovljeno izdajo »Slovenije I*, za-
ključil to svoje veliko delo, se nam je kar zdelo, da se bo od regionalne pro-
blematike spet povrnil k sistematični obravnavi te ali one prvine geografskega 
okolja naše dežele, da poglobi in monografsko obdela to ali ono problematiko, 
ki j o je že mnogokje načel ali da podrobneje obdela primer, ki ga je že 
kdaj obravnaval. Domnevali smo, da pripravlja monografijo o Ljubljani ali 
geografijo slovenskih mest. Obsežna knjiga, ki je pred krartkim izšla z gornjim 
naslovom, je nekaj tretjega, a vendarle tudi prvo in drugo. V nje j se je 
namreč podrobneje lotil tako geografije Ljubljane kot geografske problema-
tike vseh slovenskih mest. 

Snov je v knjigi razporejena v štirih delih (I. Mesta in mestna naselja 
v SR Sloveniji; II. O krajevni legi naših mest; III. Staro in novo v naših 
mestih; IV. Gradbeni razvoj naših mest v novdh obdobjih.) Vsak od teh delov 
obsega 60 do 80 strani teksta. Vmes pa so vključene tudi številne ilustracije 
ter v prvem delu nekaj preglednih kart. 

Knjiga se začenja brez skupnega uvoda. Enako se tudi vsak del začne 
tako, da avtor preide takoj v sredo tvarine, kakor je označena z njegovim 
naslovom. Bralec, ki je nemara pričakoval od najnovejšega Melikovega dela 
nekakšno urbansko geografijo Slovenije, bo verjetno razočaran. Te ambicije 
si avtor tudi očitno ni nikjer zastavil, drugače bi pač knjiga ne imela značaja 
skupka štirih monografij o nekaterih problemih oziroma vidikih urbanske 
geografije. In kot tako j o moramo tudi vzeti. Vsekakor pa imajo vsi štirje 
deli neko skupno rdečo nit. Kaže se v tem, da obravnava knjiga nekatere 
aspekte geografske problematike naših mest tako kakor se je pokazala v nji-
hovem razvoju v zadnjih dveh desetletjih »nove dobe«, kakor pravi avtor, 
to j>e v dobi socialistične preobrazbe naše družbe in naglega gospodarskega 
razvoja, ki ga je sprožila velika preobrazba. Da so različni procesi v sedaj 
že dvajsetletni preobrazbi imeli svoj globok in močen odraz v strukturi, rasti 
in končno vizualni podobi slovenskih mest, je očitno, saj je bila naglejša 
industrializacija v tej dobi odločilni mestotvorni faktor, ki j o prav v zadnjih 
letih po učinkih na urbanizacijo dopolnjuje še posebej rast terciarnega 
sektorja, ki je bil že od nekdaj značilni mestotvorni činitelj. 

Prav simptomatično za sodobno raziskovanje urbanizacije in mest vobče 
je, da se je Melik takoj v začetku prvega dela knjige zapletel v vprašanje, kako 
kategorizirati in vobče opredeliti mesta oziroma urbanska naselja na sploh. 
To je dejansko velika teoretska dilema sodobne urbanske geografije. Kakor 
je mogel tudi avtor neprestano ugotavljati, stvarnost mest dandanes zanika 
vsako jasno, konvencialno, »klasično« opredelitev. Doba, ko je obstajala 
v takoimenovanem ruralno-urbanskem kontinuumu omrežja naselij jasna po-
larizacija med mestom in vasjo, je tudi pri nas v glavnem za nami. Ta pola-
rizacija, ki je bila v srednjem veku (pri nas pa vse do nastopa železniškega 
prometa in industrije sredi preteklega stoletja) zelo izrazita in se je odražala 
tako v funkcionalno-profesionalnih kakor tudi v gradbenotehničnih potezah 
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naselij na obeh polih, se je ob sodobnem razvoju nekako razblinila, Kakor 
so mogli ugotoviti geografi in drugi tudi drugje po svetu, se je vmes vrinila 
vedno večja in pestrejša vrsta naselij, ki jih — ne res najbolj ustrezno, 
a najbolj preprosto — označujemo kot »prehodni« tip naselij. Melik omenja 
med njimi izrecno t. im. »obmestje«, posredno pa tudi še nekatere druge 
zvrsti takih prehodnih tipov naselij, za katere stari nazivi, kot n. pr. trg, niso 
več najbolj prikladni. Vsekakor bo še poslej ostala potreba, da se take tipo-
logije lotimo s svežimi prijemi. Posredno Melikova razmišljanja o tem vpra-
šanju zelo lepo kažejo, kako j e tudi naša uradna klasifikacija (oziroma bolje 
klasifikacije, ker jih je več!) potrebna temeljite revizije. Sam najavlja celo 
vrsto pomanjkljivosti, čeprav se sicer pogosto naslanja nanjo pri uporabi 
statističnega gradiva, ki j e na voljo. Tu se odpira seveda tudi vprašanje teri-
torialne omejitve mest. Avtor upravičeno poudarja, kako je kriterij strnjene 
zazidave zelo nejasen (in celo zmoten kriterij, če ga ne uporabljamo v dopol-
nitvi z drugimi. Toda s katerimi in kako? Melik daje na konkretnih primerih 
nekaj dobrih sugestij, ki jih bo pri sistematični obdelavi tega vprašanja treba 
resno upoštevati (npr. za Koper, pa tudi delno za Ljubljano, zlasti tisto 
»široko Ljubljano«, kakor j o on imenuje). D a bo pri tem potrebno tudi nekaj 
več sistematične statistične službe, je prav tako jasno. Tedaj, ko bo gradivo 
res primerno obdelano, bo tudi mnogo laže reči kaj trdnega in tehtnejšega 
o vprašanjih mestotvornih faktorjev in o stopnji urbanizacije, ki jih Melik 
še najbolj pregledno obravnava v poglavju o kriterijih za opredelitev mesta 
ter o rasti naših mest v zadnjih tridesetih letih in v poglavju o deležu mest-
nega prebivalstva SR Slovenije v času zadnjega popisa prebivalstva. Zdi se 
in nekatere raziskave potrjujejo, da gre pri marsikateri anomaliji, ki jo je 
opazil, pred vsem na račun nerazčiščenih statističnih in vsebinskih izhodišč. 
To velja še posebej za tempo urbanizacije, gledan skozi prizmo rasti prebi-
valstva. Posebno očitno se to pokaže pri malih urbanskih naseljih ali pri 
nekaterih industrijskih krajih, ki so nastali iz vasi (n. pr. Ziri, Jarše). Mnoga 
avtorjeva opažanja v tej zvezi kličejo po nadaljnjem in podrobnem, zlasti 
pa tudi primerjalnem študiju tistih dveh procesov, ki sta za Slovenijo tako 
značilna in ki jih drugje v svetu označujejo kot suburbanizacijo in rurbani-
zacijo (iz RURal-URBan) ; zlasti še zadnjega. 

Vprašanje krajevne lege mest — topografske lege ali mikrolokacije 
mest, kakor tudi pravimo — je bilo za geografe vedno mikavno, posebej še 
v mladostni dobi moderne geografije. Melik mu posveča kar cel del svoje 
nove knjige. Kakor nam upravičeno poudarja v uvodnih odstavkih tega dela, 
je dejansko ostala topografska lega za urbaniste kljub vsem tehničnim mož-
nostim še vedno važen faktor pri nastajanju iin presnavljanju podobe sodob-
nega mlesta, včasih pa celo za njegov razvoj vobče. Bo avtor razpravlja o tipih 
topografske lege, poudarja vendar, da je treba za oceno posameznih tipičnih 
leg le-te vedno vrednotiti v odnosu do funkcij mest, zlasti še do notranje 
funkcijske členitve mestnega prostora. Dejstvo je tudi, da topografski 
faktorji za sam razvoj niso posebno važni, dokler ostane naselje relativno 
malo. Drugače je seveda, če začne naselje naglo rasti in se širiti. Ta proces 
se je pri nas, kakor avtor pravilno ocenjnije situacijo, razen pri največjih 
dejansko šele začel z prehodom v pospešeni proces urbanizacije v najnovejši, 
socialistični dobi. O kriterijih za mestno lego v našem času (bolje bi rekli 
o novih faktorjih, ki pogojujejo nastajanje in rast mest v teh pogojih) govori 
v zadnjem poglavju tega dela knjige. Pri tem ugotavlja, kako je bil faktor 
čisto navadne inercije tako močan, da je dejansko le zelo malo naselij »mest-
nega« značaja zrastlo povsem na novo, kakor n. pr. Kidričevo kot najbolj 
eklatanten primer, ki pa je urbanistično na žalost zgrešen. 

V naslednjih dveh delih knjige obravnava avtor značaj naših mest, če 
smemo tako označiti monografijo o novem in starem v naših mestih, kjer je 
v ospredju genetični pristop, in monografijo o gradbenem razvoju mest v no-
vih obdobjih, kjer gre za trodimenzionalno »podobo« slovenskih mest, kakor 
se je oblikovala v zadnjih desetletjih. 
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V tretjem delu knjige je govor o starem in novem v fizični strukturi 
mest, kakor se ta odraža v značilni razporeditvi ulic, trgov, zidov in podobnih 
prvin mestnega okolja. Pretežno se avtor pri tem naslanja na primer Ljublja-
ne. Vendar ne gre pri tem za študijo o razvoju mestnega tločrta in teritorial-
ne rasti (to je Melik opravil že pred petintridesetimi leti, za razvoj do 1930); 
prej gre za oznako posameznih izrazitejših delov mestnega tkiva in to 
z vidika dediščine iz preteklosti in z vidika homogenosti teh delov. Tu j e 
obilo fragmentov, ki prispevajo h poznavanju geneze sodobne Ljubljane. 
V njih avtor s pomočjo geografske interpretacije zgodovinskih dejstev do-
polnjuje ali celo popravlja historične raziskave o razvoju mesta. Izven »sta-
rega« mesta sežejo razglabljanja le še v »stara predmestja«. Dalje v novejše 
dele mesta avtor ni posegel. Tam je razvoj itak jasno znan. Poudarek v tem 
delu je izrazito historičnogeografski. Pač pa obravnava Melik nove dele mest 
pri drugih mestih v Sloveniji. Tam gre predvsem za odnos starega, historične-
ga jedra do novejših delov, ki so v znatnejšem obsegu zrastli šele v zadnjih 
nekaj desetletjih. Ta kontrast, ki se najlepše vidi pri naših primorskih mestih, 
je seveda tudi rezultat zelo zapoznjene urbanizacije pri nas na sploh. Pri 
teh mestih se avtor ne spušča več v podrobne poteze, marveč prikazuje v glav-
nih linijah značilne oblike in smeri teritorialnega širjenja z ozirom na razne 
okoliščine in pogoje za razvoj na ta ali oni način. Marsikje gre tudi v su-
gestije za bodočo smer teritorialnega razvoja nekaterih mest. Pripombe bodo 
gotovo zanimive za urbaniste, čeprav se z vsemi najbrže ne bodo strinjali; 
vsaj ne vsi. 

V zadajem delu knjige se Melik pobavi — kakor je bilo rečeno — 
s »teksturo« ljubljanske mestne pokrajine, kajti ostala slovenska mesta 
komaj kje omenja. Tu je avtor gotovo najbol j individualen, pa saj je tudi 
najbolj na meji svoje stroke, kakorkoli je sicer mestna fiziognomija — kajti 
za to gre predvsem v tem delu — najbolj splošna, vsakomur takoj očitna zna-
čilnost mesta. V središču pozornosti so mu namreč stavbe kakor se le-te po-
javl jajo na mestnem ozemlju v določenih oblikah in v določenih skupinah. 
Obravnavanje mest s tega aspekta je v geografiji dokaj novo, vsekakor pa 
zelo zanimivo. To je tudi edini del knjige, kjer avtor vsaj posredno govori 
o diferenciaciji mestnega prostora v funkcijsko različna območja. Najbolj 
zanimivi in dragoceni so tisti odstavki, kjer govori o družbenoekonomskih 
osnovah za gradnjo določenih vrst tipov zgradb. Tam moramo končno tudi 
iskati glavne vzvode za to, da je fiziognomija Ljubljane — in enako drugih 
naših meat — taka kot je. Raziskav te vrste, ki naj bi se jih sicer lotili pred-
vsem dovolj razgledani arhitekti-urbanisti, pri nas praktično skoraj še nismo 
imeli. Zdi se, da je Meliku uspelo dati prav dober nastavek za takšno razisko-
vanje. Šibkejši je, kolikor moremo presoditi, pri vrednotenju tega ali onega 
tipa zgradb ali zazidalnega sistema. To pa v bistvu "îudi ni mogla biti njegova 
naloga v geografski študiji. Tudi kdo drug pri tem ne bi imel lahkega dela! 
Isto velja za urbanistične zamisli, kolikor jih je bilo ositvarjenih in ki jih 
navaja. O njih si v oceni tudi urbanisti še ne bodo kmalu složni. Celotni uči-
nek preobrazbe pa je Melik le prav posrečeno označil v poglavju: Ljubljana 
— mesto nekdanjih predmestij. Enovitega koncepta v dosedanjem razvoju 
v novi dobi pač ni opaziti. Mesto se nam še vedno predstavi kot »v gradbenem 
pogledu zelo neizenačeno mesto« kakor je to napisano v zadnjih odstavkih 
knjige, kjer se je avtor spustil tudi v nekatere predloge za bodoči razvoj 
Ljubljane. 

Melik pa ne obravnava bodočnosti naših mest samo v zadnjih poglavjih. 
Tu in tam se tudi na drugih mestih ustavi pri osnovah za njihovo bodočnost. 
Morda najbolj prepričevalen je, ko — ne da bi to v razporeditvi snovi ali 
v podnaslovih posebej označil — obravnava medsebojne odnose urbanskih 
naselij vobče in njihove perspektive za nadaljno rast. Mislim zlasti na Velenje 
in Novo Gorico, posebej pa še na Koper. Тавд se mu zdi, da j e treba priča-
kovati — pa tudi zavestno podpreti — še znatno močnejšo rast in veliko-
poteznejši razvoj. Bodisi zaradi njihove specifične ugodne lege, bodisi zaradi 
regionalnih okvirov, potrebe po močnem centralnem urbanskem kraju smatra 
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tudi, da bi bila potrebna znatno večja in močnejša urbanska aglomeracija 
nekje v Spodnjem Posavju, najbolje na črti Krško—Drnovo—Brežice. Prav 
tako bi bilo treba poskrbeti, meni avtor, da bi se razvili nekateri podeželski 
centralni kraji — stari trgi ali celo centralne vasi, kjer je že mogoče opaziti 
zametke znatnejše rasti. — In to razvili v prave »urbanske« kraje tam, kjer 
je zgodovinsko pogojen razvoj pustil vrzeli v omrežju centralnih krajev 
urbanskega tipa (n. pr. Ivančna gorica, Trebnje). Ne da bi se mogel nasloniti 
na kakšne posebne študije o tej problematiki, je prišel v bistvu do zelo po-
dobnih zaključkov kot smo prišli do njih v tovrstnih raziskavah v urbani-
stičnem inštitutu SRS. 

Knjiga j e napisana z ljubeznijo do geografije Slovenije, ki ji je avtor 
posvetil največ svojih življenskih sil, do naših mest, ki jih je z vidika svoje 
stroke spremljal v razvoju že domala petdeset let. in do Ljubljane, mesta, 
na pragu katerega se je rodil, v njem živel in delal in za katerega razvoj in 
napredek je živo zainteresiran še v večeru svojega plodnega življenja. Y knji-
gi je zašel v marsikatero podrobno obravnavo tega ali onega za razvoj po-
membnega vprašanja, kjer je o rešitvah sicer poklican dajati končne presoje 
strokovnjak izven našega kroga, ki pa so z žitjem in bitjem Ljubljane, naših 
mest na sploh, tako zvezana, da ga je gnalo, da je se z njimi pobavil. Ne le 
kot geograf, ampak tudi kot aktivni ter za ustrezen razvoj zavzeti držvljan 
in Ljubljančan j e napisal Melik v teh štirih monografijah marsikaj, kar 
bo načrtovalcem bodočnosti dragocen opomin. S tem. kakor popreje v marsi-
katerem pogledu še bolj, je pokazal, da je geografija živa znanost, ki more 
koristno prispevati svoje tudi k reševanju čisto praktičnih problemov. Seveda 
prispevati k tem s potrpežljivostjo in kritično znanstveno analizo stvarnosti, 
za katero se je avtor vedno zavzemal, ne pa s poceni aplicističnimi in kam-
panjskimi raziskovanji. 

Melik je v svoji novi knjigi zajel dokaj širok spekter problemov 
urbanske geografije Slovenije. Nekateri problemi sodobne urbanske geografije, 
ki vemo, da ima avtor zanje posluh in je nekatere v razpravah pred leti 
in celo desetletji tudi že načel, so ostali žal nedotaknjeni, kar je gotovo škoda, 
ker gre za važne aspekte urbanskega raziskovanja. Mislim na problem cen-
tralnih krajev in centralnih naselij vobče; na problematiko ekonomske baze 
mest, ki je pri raziskovanju regionalnih determinant razvoja mest tako 
važna; v zvezi s tem na problem urbanskih regij, ki se odpira tudi že pri nas; 
pa na sporno vprašanje hierarhije mest v omrežju urbanskih naselij, ter 
končno, tudi na problem funkcijske členitve naših mest. Pa tu grem že pre-
daleč, v naštevanju novih nadrobnih raizskav, ki si jih želimo in jih potre-
bujemo, ki pa bi jih zadovoljivo zmogel komaj cel team raziskovalcev in to 
v večletnem delu. 

Ker delo recenzenta ne more biti prikaz in ovrednotenje nečesar, kar 
še ni bilo napisano, naj se to poročilo tukaj konča. Konča pa z željo, da bi se 
recenzija nadaljevala čez nekaj let; z željo, da hi profesor Melik, ki je tabo 
plodno raziskoval in stimuliral raziskovanje Slovenije — in ne nazadnje 
slovenskih mest — našel moč in zdravje in nam napisal še kaj in še z drugih 
aspektov o naših mestih ter dodal s tem še kamen več k svojemu velikemu opusu. 
Nam drugim,, njegovim učencem, pa naj bo njegova prizadevnost v vzpod-
budo, da še nadalje razvijamo področje, kjer je on tako globoko zaoral ledino. 

Vladimir Kokole 

Prispevek k zgodovini slovenske geografije 

Silvo Kranjec, Geografija, v zborniku »Slovenska matica 1864-1964« 
(V počastitev stoletnice Slovenske matice, zbornik razprav in člankov, uredil 
Francè Bernik, Ljubljana 1964), str. 195-219. 

Med sestavki, ki v jubilejnem zborniku Slovenske matice ob njeni 
stoletnici slikajo delež, ki ga je izdajateljska dejavnost te naše kulturne orga-
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nizacije prispevala k razvoju posameznih strok, je tudi sestavek o geografiji 
izpod peres prof. Silva Kranjca. Dejstva o vlogi, ki jo je Slovenska matica 
igrala v izdajanju naših geografskih publikacij in kartografskih proizvodov, 
so sicer na splošno dovolj znana. Izdaje Kozlerjevega »Zemljevida slovenske 
dežele in pokrajin« ter Erbenovega ;>Vojvodstva Kranjskega« in »Vojvodstva 
Koroškega« spadajo med najpomembnejše prve izdaje Slovenske matice. Še 
bolj splošno znane so kasnejše pobude Slovenske matice, da izda zemljepisne 
monografije o Sloveniji in njenih pokrajinah, najprej v knjižni seriji »Slo-
venska zemlja«, kjer se je jasno pokazalo, kako je takratno slovensko zemlje-
pisje bol j (Rutar, Seidl) ali manj (Orožen, Potočnik) z uspehom lovilo korak 
s hitrim razvojem geografije v takratnem svetu, potem pa v dolgi in obsežni 
knjižni vrsti Melikove »Slovenije«, s čimer je v dobi med obema vojnama, po 
ustanovitvi ljubljanske univerze, njenega Geografskega inštituta, Geograf-
skega društva in »Geografskega vestnika« slovenska geografija dokončno 
ujela ta korak. Precej znano je tudi, kakšno vrzel je kmalu po prvi svetovni 
vojni vkljub svojim, tehničnim pomanjkljivostim zapolnil Zemljevid sloven-
skega ozemlja, ki ga je izdala Slovenska matica. 

Klijub tem dovolj znanim dejstvom nam pregled prof. Kranjca vendar 
prinaša marsikaj novega. To že v zvezi z zgoraj navedenimi najbolj znanimi 
zemljepisnimi publikacijami Slovenske matice. Marsikaj podrobnega izvemo 
o tem. koliko je bilo težav, tako materialnih kakor organizacijskih (n. pr. s 
pridobivanjem avtorjev), preden so te publikacije izšle. Izvemo tudi, da je že 
takrat nastala ena od vrzeli, ki j o v slovenski geografiji še zdaj nekako za-
polnjujemo; to vrzel predstavlja Štajerska, ki so se je zemljepisci najteže 
lotevali. Tudi pomen marsikaterega drugega dela. ki ga je izdala Matica, je 
Kranjec morda prvič pravilno in pravično osvetlil v luči takratne razvojne 
stopnje zemljepisne znanosti. To velja za njegovo označbo Jesenkovega »Ob-
čega« in »Prirodoznanskega zemljepisa« (danes bi ga verjetno imenovali 
»Naravoznanski zemljepis«), ki mu po pravici prisoja za takratni čas nadpov-
prečno raven, saj še vse do danes Slovenci z izjemo šolskih knjig (in še teh 
redko) nismo dobili svojega priročnika iz obče geografije. Podobno velja za 
Seidlove »Kamniške in Savinjske Alpe« in to vkljub Hinterlechnerjevim kritič-
nim, sitrokovnim pripombam, ki jih je tudi prof. Kranjec izkopal iz pozabe. 
Poročilo nas je nadalje opozorilo na nekatere manj znane zemljepisne sestav-
ke, ki so izšli v starejših letnikih »Letopisa« in »Zbornika« Slovenske matice. 
Med morda najzanimivejše podrobnosti, o katerih nam poroča prof. Kranjec, 
pa spada združitev zemljevidnega in krajepisnega odseka Matice v enoten 
»Zemljepisni odsek«, do katere je prišlo 1. 1910, celo ob ideji, naj bi ta odsek 
imel podobno vlogo kot razna geografska društva drugod; posebej naj bi 
pripravil tudi šolske knjige za geografijo. Geografsko društvo bi torej v Slo-
venski matici ne imelo samo svojega strokovnega, temveč tudi skromnega 
organizacijskega predhodnika. 

Svetozar Ilešič 

Osmi »Geografski zbornik« 

Geografski zbornik VIII. Inštitut za geografijo Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. Uredil Anton Melik. Ljubljana 1963, strani 428. 

Tudi o osmi, zajetni knjigi zbornika geografskih razprav, ki so objav-
ljene v okviru publikacij Inštituta za geografijo SAZU, ne kaže na tem mestu 
obsežneje poročati, saj j o mora vzeti v roko neposredno vsak slovenski 
geograf. Opozorimo naj samo na kratko na posamezne razprave in njihov 
pomen. 

Na uvodnem mesitu je prispevek A. M e l i k a z naslovom »Ob dvesto-
letnici prvih osuševalnih del na Barju«. Naslov nam pravzaprav označuje 
samo zunanji povod, zakaj je ta razprava napisana, ne pa njene vsebine. 
Avtor je namreč porabil priliko nekakšnega jubileja, da je znova opozoril 
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na vse izkušnje, ki jih je doslej dalo osuševanje Ljubljanskega barja, tako 
pozitivne (Zornovše) kakor negativne {kolonizacija v Črni vasi) in to v 
trenutku, ko so načrti o tem znova zelo aktualni. Trenutek je zares primeren, 
da se z znanstveno kritičnostjo opozori, da so vsi taki načrti problematični, 
če se ne opirajo na predhodne temeljite znanstvene analize vseh problemov 
in faktorjev, ki pridejo v poštev. Članek je iniciativen tudi z druge, bolj 
znanstveno-teoretične smeri: v njem se pravilno poudarja, da bi bilo treba 
nedavna vrtanja na Barju nadaljevati, ne samo na ožjih barjanskih tleh, 
temveč tudi na področju samega ljubljanskega pretržja. 

Razprava T. N o s a n a »Geologija Voglajnske pokrajine in Zgornjega 
Sotelskega« podaja rezultate novega geološkega kartiranja, ki precej poprav-
l jajo podatke starejših avstrijskih geoloških kart, še posebno glede strati-
grafske razvrstitve terciarnih sedimentov in glede tektonike. Čeprav smo 
geografi samo veseli, če se naše publikacije bogatijo z objavami rezultatov 
geoloških raziskovanj, pa se nam vendar v tem, kakor v drugih podobnih 
primterih nehote vsiljuje vprašanje, zakaj imajo takšne objave, ki sodijo med 
rezultate tako rekoč »uradnega« karakterja, pogosto težave z ustreznimi 
publikacijami geoloških inštitucij, kjer bi se morale zvrstiti kompletno in 
sistematično. Isto pokrajino obravnava tudi Drago M e z e v svoji razpravi 
»H geomorfologiji Voglajnske pokrajine in Zgornjega Sotelskega«. Temeljita 
in izčrpna študija prinaša mnogo novih rezultatov s tega geomorfološko močno 
problematičnega področja. Zanimiva je zlasti domneva o nekdanjem toku 
Savinje na severozahod, proti Dravskemu polju, pa časovna uvrstitev geomor-
foloških oblik, pri katerih se Meze v glavnem pridružuje novejšemu Winkler-
jevnemu naziranju o njihovi manjši starosti kakor pa se jim je prisojala 
doslej. Na Zgornje Sotelsko nas vodi tudi poročilo A. S o r e t a »Zemeljski 
plazovi na Zgornjem Sotelskem«. Kakor v Melikovi študiji imamo tudi tu 
opravka s problemom, ki ni zanimiv samo teoretsko, temveč je neposredno 
življensko važen. Gre torej za razprave, ki ne zahtevajo nikakega formalnega 
pečata »aplicirane« ali »aplikativne« geografije, da bi dejansko služile potre-
bam praktične aplikacije. V prispevku M. Š i f r e r j a s skupnim naslovom 
»Nova geomorfološka dognanja na Triglavu. Triglavski ledenik v letih 1954-
19<ј2« je pravzaprav združeno dvoje. Prvo so nova geomorfološka dognanja 
na Triglavskih podih, zlasti glede moren, ki so se tu po avtorjevi sodbi odla-
gale od 18. ali celo 17. stoletja dalje. Drugo pa je nadaljevanje poročila o 
opazovanjih Triglavskega ledenika, ki jih vrši Inštitut za geografijo SAZU 
in o katerih j e za čas do 1. 1954 izšlo poročilo že v »Geografskem zborniku« 
1. 1955. Drago M e z e , ta naš regionalni specialist za Gornjo Savinjsko dolino 
in še posebej za Solčavsko, nam v svoji študiji »Samotne kmetije na Solčav-
skem« v zares kompleksni demogeografski in ekonomskogeografski luči pred-
stavi problem teh kmetij, ki je, kakor pri vseh naših gorskih kmetijah, tudi 
tu neposredno aktualen in kočljiv. Tudi ta razprava je dejansko tudi »aplika-
tivna«. Meze se v nje j ne izogne svojim lastnim presojam o nadaljnji usodi 
teh km/etij. Želeti je le, da bi se njegove presoje, ki zvene dokaj optimistično, 
pokazale kot pravilne. Študija Milana N a t e k a. »Podkoren, prispevek h 
geografiji Zgornje Savinjske doline« je primer temeljite, podrobne analize 
ene izmed naših vasi. Na osnovi poznavanja dosedanjih del ter obsežne regi-
stracije statističnega in drugega gradiva o današnjem stanju in o dosedanjem 
razvoju se tudi Natek loti svoje lastne presoje o vlogi Podkorena, vasi v 
pokrajini, kjer je vpliv industrijske urbanizacije in turizma sprožil že doslej 
izredno močno deagrarizacijo. Študija Mirka P a k a »Kolonizacija Slovencev 
v Banatu« je zelo dragocena, saj je ujela čas, da zabeleži precej podatkov 
o procesu, ki se je sicer hitro sprožil, pa je še, preden je dozorel, doživel 
obratno usmeritev, to je vračanje velikega dela kolonistov v staro domovino. 

Osmi »Geografski zbornik« ni samo bogat po vsebini, temveč tudi po 
svoji ilustrativni opremi. Z oblikovne strani pa bi opozoril na nekaj, kar 
morda ni odveč ravno zdaj, ko si Slovenci, včasih kar s pravimi pravopisnimi 
»vojnami«, skušamo ponovno urediti pravila svoje pisarije. Vsekakor je 
predvsem dolžnost nas geografov, da smo dosledni v »geografskem« delu tega 
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pravopisa, to je v pisavi krajevnih imen. Glede tega v vseh naših geografskih 

Publikacijah še mnogo grešimo. Tudi osmi »Geografski zbornik« v tem ni 
rez nedoslednosti. Tako se »Ljubljansko pretržje« v Melikovem članku začne 

z veliko začetnico, »lipoglavsko pretržje« v Mezetovi razpravi pa z majhno. 
Moti prav tako, da beremo na str. 83 v isti sapi o »Voglajnski dolini« in o 
»šmarski dolini« ter o »Šmohorskem gričevju« in »ponikevskem gričevju«. 
Podobno je bila »Triglavski severni steni« (str. 167) in »Slovenskemu Alpske-
mu svetu« (str. 283 si.) prisojena velika začetnica, medtem ko je »Korenški 
vršaj« s str. 317 postal vendar na str. 371 »korenški vršaj«. Stvar nedvomno 
ni bistvena, zasluži pa vendar, da j o uredimo. 

S. I. 

Slovenska geološka književnost po letu 1958 

Od leta 1958, ko smo v Geografskem vestniku (XXIX-XXX, 1957-1958 na 
str. 197-199) poročali o novitetah slovenske geološke književnosti v letu 1957 
(s prakso obveščanja čitateljev GV o pomembnejših delih iz slovenske geolo-
gije in paleolitika smo začeli v GV XXVII-XXVIII/1955-1956, str. 365-370 in 
370-375), se je do danes nabralo zelo veliko objavljenih geoloških del, ki se 
nanašajo na slovensko ozemlje. Pred nami so štiri zajetne knjige »Geologije« 
(4. knjiga, Ljubljana 1958; 5. knjiga, Ljubljana 1959; 6. knjiga, Ljubljana 
1961; 7. knjiga, Ljublana 1962), štiri knjige »Razprav«« IV. razreda, to je raz-
reda za prirodoslovne in medicinske vede SAZU (IV-1958; V-1959; VI-1961; 
VII-1963), v katerih so objavljene razprave sodelavcev Inštituta za geologijo 
SAZU, poleg teh pa je raztresenih nekaj del, ki obravnavajo geologijo Slove-
nije, tudi po drugih- revijah. Zaradi obilice razprav bomo mogli na tem mestu 
nanje le opozoriti, ne da bi se pri tem spuščali v podrobnejši prikaz vseh 
novih rezultatov. To bomo prav na kratko storili le pri tistih, ki so za nas 
posebej zanimivi. 

V četrti knjigi »Geologije« (v nadaljevanju G.) je objavil Boris B e r c e 
obsežno razpravo z naslovom »Geologija živosrebrnega rudišča Idrija«, kjer 
so razložena nova tektonska dognanja, nanašajoča se na širše idrijsko pokra-
jinsko zaledje, katerega zgradba »je vsekakor posledica velikega nariva 
Trnovskega gozda . . , ki se je pri narivanju lomil, gubil in luskal«. »Geološke 
razmere idrijskega rudišča in okolice« opisuje v naslednji, to je 5. k. G. (po-
meni: peta knjiga Geologije) tudi Ivan M 1 a k a r , ki j e na osnovni stratigraf-
skih rezultatov skoraj v celoti korigiral stara naziranja o tektoniki, pred-
vsem mnenje o narivih obrobja; po njem je idrijska dislokacija samo izrazi-
tejši prelom, ob katerem so se vršila le vertikalna premikanja. »Nova dogna-
nja vlivajo upanje, da bo uspelo z obsežnimi raziskavami, ki so jih začeli 
tako na površju kot tudi v jami, podaljšati življenje idrijskemu rudniku še 
za dolgo vrsto let«. Z Idrijskega je tudi razprava Mirana I s k r e pod naslo-
vom »Prispevek k stratigrafiji in tektoniki ozemlja zgornje Idrijce in Nikove« 
v 7. k. G. 

Iskanje novih naftnih nahajališč je bistveno razširilo in dopolnilo 
geološko znanje s slovenskega panonskega področja. Nekaj stratigrafskih, 
petrografskih in tektonskih rezultatov je že objavljenih, večina pa jih, žal, 
še čaka na Geološkem zavodu. Noben geograf, ki v regionalnem ali specialno 
geomorfološkem okviru obravnava panonsko področje Slovenije, ne bo mogel 
mimo razprave Maria P l e n i č a r j a in Tonefta N o s a n a »Paleogeografija 
panonskega obrobja v Sloveniji«, objavljene v 4. k. G. V n je j so zajeta vsa 
dotedanja nova paleogeografska dognanja v slovenskem peripanonskem svetu, 
ki so zelo bogata in mnoga v osnovi spreminjajo dotedanjo podobo, ne samo 
paleogeografsko, marveč v mnogočem tudi tektonsko. Istotam spada v nazna-
čeni okvir tudi študija Kolomana C i g i t a »O geoloških razmerah filovske naft-
ne strukture«, kakor tudi obsežna razprava Karla G r a d a »Geološke raz-
mere med Rudnico in Savo« v 7. k. G. Izven »Geologije« je bila s panonskega 
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obrobja objavljena v »Geografskem zborniku« VIII iz leta 1963 študija Toneta 
N o s a n a »Geologija Voglajnske pokrajine in Zgornjega Sotelskega«. pred-
stavljajoč organično povezavo z geomorfološko razpravo istega področja, ki 
je prav tako v GZ VIII. V ta obseg smemo vključiti tudi tri razprave z ob-
močja Novomeške kotline, ki so vse v 4. knjigi »Geologije««: Ljubo Z l e b -
n i k , »Prispevek k stratigrafiji velikotrnskih skladov««, ki so po njem veči-
noma zgornjekredne starosti; Anton R a m o v š »Starost krških skladov v 
okolici Krškega« in predvsem izvleček iz disertacije Herriberta P i e r a u - a 
z naslovom »Zur Stratigraphie und Tektonik jungtertiären Ablegerungen in 
nordwestlichen Krško polje in Slowenien«, na katero zaradi pomembnih novih 
rezultatov geomorfologe še posebej opozarjamo. K razčiščevanju pojma »ve-
likotrnskih skladov« je prispeval tudi Anton R a m o v š , ki je v »Razpravah« 
IV/1958 objavil delo z naslovom »Starost velikotrnskih skladov v okolici 
Velikega Trna pri Krškem«; ker so ti skladi različno stari, predlaga zanje 
naziv »velikotrnski kompleks skladov«. 

Palinološke raziskave, ki so kvartarnemu geomorfologu pomemben 
kažipot in močan oprijem, se tudi pri nas v zadnjem času močneje uveljav-
ljajo. S tega področja je bilo objavljenih več študij. Ana B u d n a r - T r e -
g u b o v je prispevala v 4. k. G. razpravo »Palinološko raziskovanje barij na 
Pokljuki in Pohorju«, več razprav z zanimivimi rezultati pa je napisal Alojz 
Š e r c e 1 j , in to: v 7. k. G. »O kvartarni vegetaciji na Slovenskem«, v »Raz-
pravah« IV/VI »Staropleistocenska vegetacija v Zalogu pri Novem mestu«, 
v »Razpravah« IV/VII »Razvoj wiirmske in holocenske gozdne vegetacije v 
Sloveniji« (disertacija — delo nagrajeno z nagrado Sklada B. Kidriča 1965) in v 
»Arheološkem vestniku« XIII-XIV/196i2-1963 »Pelodne analize pleistocenskih 
sedimentov v Horjulski dolini«. Palinološki, predvsem Šercljevi rezultati s 
slovenskega ozemlja so za nas toliko pomembnejši, ker se z njimi počasi lušči 
razvojna vegetacijska slika, ki j o je skozi pleistocen in holocen doživljalo 
naše ozemlje, ležeče na skrajnem vzhodu Alp; pri tem gre za povezavo s 
toplejšimi področji na južni strani Alp ter hladnejšim severnim alpskim 
vznožjem in ostalo Srednjo Evropo, ki je bila že na robu celinske pleistocen-
ske poledenitve. 

Več geoloških razprav je s področja kvartarja, predvsem pleistocena. 
Marko B r e z n i k piše v 7. k. G. o »Akumulaciji na Cerkniškem in Planin-
skem polju«, kjer analizira tudi prodno nasipino v dnu obeh polj in na Un-
škem polju, uvrščajoč jo po Meliku (Kraška polja Slovenije v pleistocenu, 
Dela SAZU, Ljubljana 1955) v pleistocen; prodna nasipina je debela od 0.5 m 
do 1 m. V isti knjigi je razprava Marka B r e z n i k a in Ljuba Z 1 e b n i k a 
»Geološke razmere na območju projektiranih hidroelektrarn na Dravi med 
Mariborom in Ptujem«, kjer sta se avtorja dotaknila tudi problema nasipanja 
dravskega proda. Za kvartarno geomorfologijo je posebej zanimivo poročilo 
Franca D r o b n e t a in Sonje T o v o r n i k , prav tako v 7. k. G., z naslo-
vom »Obvestilo o raziskavah geoloških pogojev za gradnje na območju mesta 
Ljubljane«, kjer so podani najnovejši stratigrafski podatki, dobljeni na osnovi 
številnih vrtin. Pozornost vzbuja zlasti prerez akumulacijskih plasti pri Dol-
gem mostu na Viču, kjer se pod gradaškimi in barjanskimi plastmi nahaja 
v globini 36 m savski prod, ki seže navzdol najmanj do globine 50 m: prodor 
savske prodne nasipine je segal torej precej dlje na zahod kot so do sedaj 
mislili, je pa genetsko vezan domnevno na dolino med Dravljami in Vičem 
zahodno od Rožnika. V isti knjigi podaja Rajko P a v l o v e c »Nekaj misli 
o sprijemanju mlajšega prodnega nanosa v Ljubljanski kotlini«, do katerih 
je prišel na osnovi številnih morfometričnih analiz, ki so grafično prikazane 
z mnogimi diagrami. K obravnavanju kvartarne problematike smemo šteti 
tudi poročilo Antona G r i m š i č a r j a v 7. k. G. z naslovom »Plaz v Tržiču«, 
ki se je utrgal decembra 1959. 

Posebno mesto zavzemajo podrobne paleontološke razprave Ivana R a -
k o v c a , ki obdelujejo pleistooensko favno, najdeno pri raziskovanju jam-
skih postaj paleolitskega človeka. Koristno sodelovanje I. Rakovca s sloven-
skimi paleoliitičarji, zlasti s prof. B r o d a r j e m na področju paleolitik -
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paleontologija, je postalo v vsem povojnem obdobju ustaljena praksa. Ker, 
žal, ni prostora za podrobnejši prikaz Rakovčevih izsledkov, naj na tem 
mestu dela le omenim: »Pleistocenski sesalci iz jame pri Črnem Kalu« (»Raz-
prave« IV/IV) ; »Kvartarna sesalska favna iz Betalovega spodmola pri Postoj-
ni« (»Razprave« IV/V) ; »Mladopleistocenska favna iz Parske globine v Pivški 
kotlini« (»Razprave« lV/VI); Poznowiirmska favna iz »Jame v Lozi in iz Ovčje 
jame« (»Arheološki vestnik« XIH-XIV/1962-1963, »Brodarjev zbornik«). Raz-
prave prof. Rakovca niso zgolj paleontološke, marveč vsebujejo tudi strati-
grafske podatke, povzete po Brodarjevih in drugih rezulitatith paleolitskih 
izkopavanj, in skušajo na osnovi paleontoloških znakov dati podobo takratne 
klime; vse razprave imajo obsežne izvlečke v angleškem jeziku. 

O novejših raziskavah paleozoika na slovenskih tleh je pisalo več 
avtorjev, tako:• Anton R a m o v š »Razvoj mlajših paleozojskih skladov v 
vitanjskem nizu« v 6. k. G., v 7. knjigi »Razvoj mlajšega paleozoika pri Sel-
cih« in »Razvoj zgornjega perma v Loških in Polhograjskih hribih« v »Raz-
pravah« IV/IV (bogata, 133 strani zajemajoča disertacija + 45 strani izvlečka 
v nemščini) ; v 7. k. G. je objavljena razprava pokojnega Cveta G e r m o v š k a 
pod naslovom »O mlajšepaleozojskih in sosednjih mezozojskih skladih južno 
od Kočevja«; v isti knjigi pa je paleozoik glavni predmet obravnave tudi v 
razpravi Karla G r a d a »Geološke razmere v okolici Litije«. 

V šesti knjigi »Geologije« je objavljeno pomembno delo Maria P l e -
n i č a r j a »Stratigrafski razvoj krednih plasti na južnem Primorskem in 
Notranjskem« (disertacija, nagrajena z nagrado Sklada Borisa Kidriča) s 
priloženo obsežno barvno geološko karto. Istega avtorja je razprava »Tekton-
ski okni pri Kinežaku« v 5. k. G., kjer je potrjeno Stachejevo mnenje o teh 
oknih sredi eooenskega apnenca in s tem nariv apnenca na fliš; posledica 
take tektonske zgradbe je flišna zapora, nastala pri gubanju in narivanju, 
z njo v zvezi pa izvir Pivke ter njen tok proti severu in ne na jug, kot bi bilo 
pričakovati. 

V območje inženirske geologije spada obsežna razprava Milana H a m r -
1 e »O pogojih nastanka premogišč na krasu« v 5. k. G., kjer sta obravnavani 
predvsem premogišči v Sečovljah in v Vremskem Britofu, delno pa tudi Raša 
v Istri. Razpravi je priložena velika barvna geološka karta, ki zajema pod-
ročje med Trstom, Ilirsko Bistrico, Cepičem in zahodno istrsko obalo. Podob-
nega značaja j e tudi razprava Borisa B e r c e t a »Nekateri problemi nastan-
ka rudišča v Mežici« v 6. k. G. in Antona N o s a n a »Hidrogeologija Čateških 
toplic« v peti knjigi »Geologije«. 

Starejšemu paleogenu je v Sloveniji posvetil največ pozornosti Rajko 
P a v l o v e c. V »Razpravah« 1V/VII je objavljena njegova 106 strani obse-
gajoča disertacija »Stratigrafski razvoj starejšega paleogena v južnozahodni 
Sloveniji«, s priloženo geološko karto, z 20 strani dolgim izvlečkom v nemšči-
ni in bogato, 11 strani obsegajočo literaturo (delo je bilo nagrajeno z nagrado 
Sklada Borisa Kidriča); predhodno poročilo o isti problematiki pod naslovom 
>Starost terciarnega fliša v Sloveniji« je dal v 7. k. »Geologije«. V isti knjigi 
je tudi študija podobnega značaja Karla'G r a d a »O starosti fliša pri Kališah«. 

Razkriti profili in sondažna dela za moderno cesto Ljubljana-Zagreb 
so snov dveh razprav v 6. knjigi »Geologije«. To sta razpravi Alojz H o r v a t 
»Zanimivosti pri gradnji avtomobilske ceste Ljubljana-Zagreb« m Anton 
G r i m š i č a r »Geološki položaj ozemlja ob novi avtomobilski cesti od Škof-
ljice do Bregane«. V isti knjigi »Geologije« je tudi še razprava Karla G r a d a 
»Obvestilo o raziskavah krednih sedimentov v posavskih gubah«, kjer govori 
o najdenih krednih plasteh v tem delu Slovenije, ki so bili do takrat nepo-
znani. 

V ožje mineraloško področje segata razpravi Ernesta F a n i n g e r j a 
v 7. knjigi »Geologije«: »Magmatske kamenine v Kamniških Alpah in pri 
Laškem« in »Albitiziran kremenov porfirit iz kokrškega kamnoloma«, kjer 
za magmatske kamenine v Kamniških Alpah s podrobnimi mineraloškimi 
preiskavami potrjuje že izrečene domneve in trditve, da so te kamenine 
wengenske in ne starejše, po Tellerju celo arhajske starosti. V isti knjigi 
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je podobna razprava Valentina O c . e p k a »Mineralna sestava kremenovih 
peskov iz nekaterih nahajališč v Sloveniji« (gre za kremenove peske v okolici 
Moravč, Štor, Mokrega polja pri Novem mestu, Straškega gozda, Leskovca, 
Ravnega pri Smledniku. Puconec v Prekmurju in Olimjah). 

Geomorfologu vzbuja pozornost študija Antona G r i m š i č a r j a »O 
geoloških razmerah med Bohinjem in Triglavskimi jezeri« v 7. k. G., ki vse-
buje zanimivo konstatacijo, da bi biLi lahko najvišji ravniki v naših Alpah 
(v višini okrog 2500 metrov), glede na ugotovljeno oligocensko starost sivice 
— oligocenske starosti, domneva, ki se je pojavljala že v razpravah nekaterih 
starejših avstrijskih geologov-geomorfologov, a so j o kasnejši, predvsem 
mlajši geomorfologi ovrgli (med te štejemo tudi Winklerja, ki je močno 
»pomladil« ves razvojni ciklus v vzhodnem delu Alp). Grimšičar med drugim 
tudi ugotavlja, da se kljub koritastim dolinam v Bohinju tamkaj ne da ugoto-
viti močnejše živoskalne eksaracije. Iz iste knjige »Geologije« naj omenimo 
še prispevek Dušana K u š č e r j a »Psevdoziljski skladi v okolici Zagorja«. 

Preostalo je še nekaj razprav iz »Geologije«, ki jih bomo na tem mestu 
samo citirali. Četrta knjiga: Janez R i h t e r š i č »Bentoniti v Celjski kot-
lini«; Dušan K u š č a r »Stratigrafski sistem in stratigrafska nomenklatura«; 
Anton R a m o v š »Stratigrafski slovar Slovenije« (začetek kritične obdelave 
nekaterih domačih stratigrafskih pojmov). Peta knjiga: Ana- H i m t e r -
1 e c h n e r »Ladinske kamenine in hidrotermalne spremembe črnega glina-
stega skrilavca v okolici Crne pri Kamniku«; Rudi T a n c i k »Pedološke 
značilnosti ribniške in kočevske doline«. Sedma knjiga: Nada C a d e ž »Do-
ločanje razvodnic na krasu«. 

Publicistična dejavnost slovenskih geologov v opisanem razdobju pa 
se je pokazala tudi izven zgoraj omenjenih revij. Rajko P a v l o v e c in 
Anton R a m o v š imata več člankov v tujih geoloških revijah. So pa to v glav-
nem izvlečki iz že objavljenih del pri nas, zato ne prinašajo pomembnejših 
novosti, o katerih bi bilo treba posebej spregovoriti. 

Na zaključku bi želel ponovno opozoriti na dejstvo, da leži v Geološkem 
zavodu obilo zbranega gradiva z novimi geološkimi dognanji iz vse Slovenije, 
ki ga tamkajšnji geologi, žal, ne morejo zaradi pomanjkanja časa in ostalega 
posredovati javnosti, s čimer se dela za geološko znanost in sorodne stroke 
velika škoda. Stari, ne več resnični geološki podatki se ponavljajo iz knjige 
v knjigo. Res je, da se pripravljajo nove geološke karte za vso Slovenijo 
v okviru, zveznega načrta, toda nove, neobjavljene geološke izsledke bi potre-
bovali sproti. To vprašanje bi bilo treba zadovoljivo rešiti. Ali ne bi bilo 
mogoče vse nove geološke rezultate publicirati v skrajšani in skromnejši 
obliki, recimo v obliki Biltena Geološkega zavoda, saj je zavod po statutu 
ne le gospodarsko, marveč tudi znanstveno telo? 

Drago Meze 

Iz slovenske književnosti o paleolitiku po letu 1958 

Tudi objavljena dela o paleolitiku na naših tleh so po letu 1958 precej 
narastla. K temu je največ pripomogel nestor slovenskih paleolitičarjev aka-
demik prof. Srečko B r o d a r , precej pa tudi njegova učenca inž. Mitja 
B r o d a r in Franček O so l e ; med tem časom je prof. Brodar praznoval 
70 letnico življenja, kateri je posvečen XIH.-XIV. zvezek »Arheološkega vest-
nika«, ki nosi ime »Brodarjev zbornik« z letnico 1962-1963. 

V »Razpravah« IV/IV je objavil Srečko B r o d a r obsežno, 95 srtrani 
obsegajočo razpravo z naslovom »Črni Kal, nova paleolitska postaja v Sloven-
skem Primorju«, z 20 strani obsegajočim izvlečkom v nemščini, z mnogo pro-
fili, diagrami, tabelami, skicami in fotografijami (delo je bilo nagrajeno 
s Prešernovo nagrado). Kot v vseh paleolitskih razpravah pri nas, je tudi 
v tej veliko govora — poleg analiz in zaključkov o kulturnem materialu — 
tudi o stratigrafiji jamskih plasti, ki je za proučevanje kvartarne geomorfo-
logije izven kraških jam zaradi eventualne primerjave zelo pomembna. 
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V naslednjem zvezku »Razprav« iz leta 1959 je objavljena disertacija 
Mitje B r o d a r j a z naslovom »Mokrfška jama, nova visokoalpska aurignaška 
postaja v Jugoslaviji«. Po dveh predhodnih poročilih o izkopavanju v Mokriški 
jami (»Arheološki vestnik« VI/2 iz leta 1955 in VII/3 iz leta 1956 — glej 
GV XXVII - XXVIII/1955-1956 in XXIX-XXX/1957-1958) je to zaključeno sin-
tetično delo iz te druge visokoalpske postaje paleolitskega lovca na slovenskih 
tleh. Čeprav je po inventarju, tako kulturnem kot favnističnem pa tudi po 
stratigrafiji jamskih plasti skromnejša od svetovno znane Potočke zijalke 
na Olševi, se v celoti uvršča v njeno kulturno stopnjo. Obe kulturni plasti 
sta uvrščeni v prvi topli presledek würmske poledenitve. Kompleksen pogled 
pokaže avtor v poglavju pod naslovom »Druge visokoalpske postaje in njihov 
odnos do Mokriške jame«. — Dve leti kasneje je bila v »Razpravah« IV/VI 
objavljena disertacija Francka O so l e t a »Parska globina, paleolitska po-
staja v Pivški kotlini«. Ta postaja poleg mnogih drugih paleolitskih postaj 
(Posttojnska jama, Zupanov spodmol pri Sajevčah) nov dokaz bivanja paleolit-
skega človeka v Pivški kotlini oziroma na njenem apneniškem obrobju, ki 
je posejano s kraškimi jamami. 

V »Arheološkem vestniku« ХП-ХП1/1960 - 1961 je dal Srečko B r o d a r 
v razpravi »Najdbe kostnih ostankov ledenodobnega človeka na slovenskih 
tleh« kritičen pretres vseh dosedanjih najdb domnevno paleolitskega človeka, 
zlasti iz jam na Tržaškem krasu in v Istri, kjer ni sam sodeloval pri izkopa-
vanjih. S. Brodar je mnenja, da za paleolitsko starost navedenih človeških 
ostankov nimamo nobenega zanesljivega dokaza. Edinole najdbo iz »neznane 
jame« nad Loko je mogoče s »precejšnjo gotovostjo prisoditi pleisttocenskim 
finalnim fazam«. 

V naslednjem »Arheološkem vestniku« (XIII-XTV/1962-1963, »Brodarjev 
zbornik«) je dal Franc O s o 1 e še en prispevek k paleolitiku Pivške kotline 
v razpravi »Mlajši paleolitik iz Ovčje jame«. Gre za jamo pri Prestranku 
na južnozahodnem obrobju kotline. V isti knjigi je tudi krajši prispevek 
Mitje B r o d a r j a »Pripombe k statističnim metodam za klasifikacijo paleo-
litskih kultur«, kjer avtor kritično pretresa poizkuse vpeljevanja statističnih 
metod za klasifikacijo paleolitskih kultur, do katerih pa ne zavzema odklo-
nilnega stališča. 

Že v GV XXVII-XXVIII/1955-1956, str. 375, smo omenili izkopavanje 
Mitje B r o d a r j a v Črni gori ob Trebišnjici južno od Bileće v tako ime-
novani jami Crvena Sìijena. Čeprav je postaja izven Slovenije, jo zaradi 
izredne pomembnosti omenjamo tudi na tem mestu. O rezultatih izkopavanj 
v n je j poroča Mitja Brodar v Glasniku zemaljskog muzeja u Sarajevu iz leta 
1958 skupaj z dr. A. B e n c e m v razpravi z naslovom »Crvena Stijena 1956«. 
Benac je obdelal zgornje štiri predpaleolitske plasti, M. Brodar pa nadaljnjih 
deset (stratum V-XIV), ki spadajo že v paleolitik. Plasti se nadaljujejo še 
globoko navzdol, kot -so pokazala kasnejša izkopavanja (po stanju zadnjih 
izkopavanj, kjer pa M. Brodar ni več sodeloval, je plasti že preko trideset 
in to v ca. 20 m globokem profilu, do jamskega dna pa še niso prišli). 
V plasteh je obilo kulturnih in favnističnih najdb. Paleolitski inventar iz 
Crvene stijene je že do sedaj najbogatejši na Balkanu, a tudi med najlxK 
gatejšimi v svetu, posebej glede na to, ker se v njem neprekinjeno sledi 
razvoj od mlajšega paleolitika (o neolitu in še mlajših kulturnih stopnjah, ki 
so tudi obilno zastopane, na tem mostu ne govorimo) k starejšemu. Rezultati, 
tako kulturni kot stratigrafski pa tuđi favnistični, utegnejo razjasniti marsi-
katero zagonetko pleistocenske stratigrafie, favne in seveda predvsem 
paleolitika. Že dosedanja izkopavanja kažejo, da je živel človek na tamkaj-
šnjem področju od moustériena dalje. — Rezultate izkopavanj naslednjih 
dveh let je objavil M. B r o d a r v Glasniku zemaljskog muzeja u Sarajevu 
iz leta 1962 pod naslovom »Crvena Stijena 1958. i 1959.«, kjer so opisane 
plasti od Xni-XVIII. stratuma (o glavnih rezultatih iz Crvene Stijene je po-
ročal tudi v Quartär-ju X-XI/1958-1959). Kulturni ostanki in podrobne gra-
nulacijske analize posamičnih plasti so odprle novo problematiko tega paleo-
litskega najdišča. 
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Poleg že omenjenih del Srečka B r o d a r j a v zadnjih letih naj omenimo 
razpravo v reviji »Quartär« IX iz leta 1957 z naslovom >Zur Frage der Höhlen-
bärenjagd und des Höhlenbärenkulturs in den paläolitischen Fundstellen 
Jugoslawiens« in »Die enormen Kiesvorkommen in den Kulturschichten der 
Potočka zijalka« v »Steinzeitfragen der Alten und Neuen Welt — Festschrift 
für Lothar Zotz« — Bonn 1960. Istotam je objavil krajši prispevek tudi Mitja 
B r o d a r z naslovom »Die hochalpine Aurignac — Station Mokriška jama«. 

Drago Meze 

Iz nove mednarodne književnosti o krasu 

Symposium der Karstkomission der IGU, Stuttgart. 28.—31. Juli 1963. 
»Erdkunde«, Bonn, Band XVIII, Heft 2, Juni 1964, str. 81—Ш. 

Kraška komisija Mednarodne geografske unije, ki je na XX. medna-
rodnem geografskem kongresu 1. 1964 v Londonu zaključila svoje delo, je pred 
tem priredila v Stuttgartu v dneh od 28. do 31. julija 1963 še mednarodni 
simpozij. Referati, ki so jih na tem simpoziju imeli nedomači referenti, so 
bili objavljeni v posebni številki revije »Erdkunde«. Publikacija dobro razo-
deva smeri modernega geografskega raziskovanja krasa. Referati obravnavajo 
v glavnem kemične in biološke procese, ki ustvarajajo kras, intenzivnost 
korozije v različnih predelih, ugotovljene na osnovi hidrokemičnih meritev, 
in, tretjič, nastanek večjih površinskih kraških oblik na osnovi terenskega 
opažanja. Največ novega in argumentiranega so prinesli referati prve sku-
pine. ki pomenijo novo smer kraške geomorfologije in ki je od zborovanja 
do zborovanja bol j veljavna. 

A. B ö g l i (Mischungskorosion — ein Beitrag zum Verkarstungsproblem«) 
je tudi na tem zborovanju predaval o dodatni koroziji, ki nastaja pri mešanju 
dveh voda, pri katerih'je bila vsebnost raztopljenega СаСОз že v ravnovesju 
s CO> v zraku. Za dodatno korozijo mešanja (M i s c h k o r r o s i o n) ni po-
treben dotok CO2 iz zraka, ker nastaja samo z združevanjem СО2 prebitek 
glede na združene karbonate. S to vrsto korozije utemeljujejo korozijske 
pojave tudi v stalno z vodo zalitem podzemlju, ki ga na zahodu navadno 
imenujejo freatična cona. Böglijeva teorija govori v prid tistim, ki zago-
varjajo pretakanje in preoblikovanje v kanalih v freatični coni pod nivojem 
morja ali vododržne okolice. V tem referatu je Bögli utemeljil nastajanje 
korozije mešanja še v primerih, ko se meša voda z neenako temperaturo, 
ali ko se voda ohlaja, čeprav so bili raztopljeni karbonati predhodno že 
v ravnovesju s CO2. Dokončno besedo o Böglijevih teorijah bo izrekel 
nadaljnji razvoj. Pripominjam le, da more prispevati korozija mešanja le 
drobec k trdotam, ki jih srečujemo v kraških vodah. Ne gre pa njeno geo-
morfološko pomembnost zanikati v primerih večjih, stekajočih se vodnih 
tokov. 

Skoraj vsa kraška literatura daje biokemičnim procesom velik pomen. 
Kateri organizmi jili povzročajo in kako, o tem pa je bilo malo konkretnega 
znanja. Zato je toliko bolj zanimiv doprinos dveh poljskih referentov (B. 
S m y k — M. D r ž a l , »Untersuchungen über den Einfluss von Mikro-
organismen auf dans Phänomen der Karstbildung«). V vzorcih kamnov s pol j -
skega krasa, iz jugoslovanske Istre in Dalmacije, iz Švice in Češkoslovaške, 
so ugotovili razne vrste mikroorganizmov, 24 vrst kemosintetičnih in foto-
sintetičnih bakterij, ki razkrajajo kalcijeve karbonate, kalcijeve fosfate, 
alumosilikate, nadalje tvorijo kisline in CO2. Poleg njih so našli 40 vrst gliv 
in druge mikroorganizme. Trdijo, da je njihovo delovanje najbolj opazno 
v konkavnih kraških oblikah. Na novo so odkrili bakterije vrste Arthrobacter 
sp., ki asimilirajo molekularni dušik iz zraka. Mikroorganizme so našli na 
površju in do 10—30 cm pod površjem kamna. Ko bo o delovanju mikroorga-
nizmov nakopičenega več znanja in ko bodo zastavljene terenske biološke 
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raziskave z geomorfološkega vidika, bo, tako upam, mogoče rešiti marsikateri 
navidezno nerešljiv problem kraške geomorfologije. Med njimi morda to, 
zakaj je površje kamnov ob stiku z ilovico v jamah in na površju navadno 
gladko. Samo s korozijo tekoče vode si tega ne moremo razložiti. 

Hidrokemična merjenja vodnih tokov so osnova dveh referatov. Dunajski 
speleološki inštitut je imel na Dachateinu (Gjaidalm) v n. v. 1830 m opazo-
valno postajo, ki je ugotavljala tudi intenzivnost korozije apnenca. Referent 
F. B a u e r (»Kalkabtragungsmessungen in den österreichischen Kalkhoch-
alpen«) navaja naslednje izsledke: golo apneniško površje se je v zadnjih 
10.000 letih (to je po koncu ledene dobe) znižalo za okoli 9—12,5 cm (glede na 
narast trdote vode pri teku po golem površju), pod humozno rušo za okoli 
28 cm, v žlebičkih 10—16 cm. Glede na količino rendzine, ki se je pod 
morenskim gradivom nabrala v skalni jamici, je izračunano, da je korozija 
odstranila 65 cm debelo plast krovnine, kar odgovarja znižanju skalnega 
površja za 36 cm. V referatu najdemo še vrsto zanimivih drobnih rezultatov. 
Na grafikonu, ki prikazuje trdoto vode v odvisnosti od intenzivnosti dežja 
in časa, izstopa hitrejši porast trdote vode v prvih minutah. Podobne zaključke 
je dalo naše, še ne objavljeno merjenje pri Postojni. Razložiti si jih moremo 
z delovanjem mikroorganizmov. Sedem kraških izvirov v podnožju Dach-
steina ima celokupno trdoto 5—6 nem. trdotnih stopinj, kar je podobno 
kot pri dolinskih izvirih v Julijskih in Kamniških Alpah. Viški (trdote so 
v pozni zimi, nižki pa ob spomladanskem topljenju snega. Studenci z ledeniško 
vodo imajo po deževju višjo trdoto. Navedeni in drugi drobni merski podatki 
zadevajo domneve, po katerih vpliva na intenzivnost korozije predvsem 
temperatura. Tem domnevam, ki jih je zagovarjal J. Corbel, se upira tudi 
M. M. S w e e t i n g (»Some Factors in the Absolute Denudation of Limestone 
Terrains«). Po njegovih meritvah bi se površje v povod ju Malham Tarna v Pen-
ninih v poetglacialni dobi korozijsko znižalo za 40—50 cm. Sweeting povzema 
v referatu rezultate nekaterih drugih proučevalcev angleških predelov. Na 
travnatem Mendipu je povpreček 220—240 m/l/CaGC>3, kar je nad povprečjem 
na Notranjskem Krasu. Na kredi (mišljena je kamenina, ne starost) znašajo 
trdote 280—300 mi/1/СаСОз. Sweeting zaključuje: »Sedanje delo kaže, da ne-
klimatski1 činitelji (litologija in struktura apnenca, globina in čas pre-
takanja) več kot nadomesrtijo vse spremembe, ki jih povzroča temperatura. 
Nadalje so hipoteze, osnovane samo na temperaturnih razlikah, popolnoma 
zanemarile pomembnost CO2 v prsti kot posledico vegetacijske odeje«. 
Večina teh trditev je bila pred leti objavljena že v Geografskem vestniku 
(»Meritve korozijske intenzitete v Sloveniji in njihov pomen za geomorfo-
logijo.« GV 1962, st. 11). 

Za IV. mednarodni speleološki kongres v Jugoslaviji je prijavljena 
kopica referatov o korozijskih procesih in korozijski intenzivnosti. Priča-
kujemo, da bodo izpopolnili znanje iz te stroke, ki je osnova kraške geo-
morfologije. 

Od prispevkov, ki slonijo na običajnih geomorfoloških metodah, je 
omeniti referat J. R o g 1 i č a , ki je zastopal jugoslovansko geomorfologijo 
v omenjeni mednarodni kraški komisiji. Roglič razglablja pod naslovom 
»Karst Valleys in the Dinaric Karst« o nastanku naziva kraške doline, med 
katere j e Cvijič vključil zatrepne, slepe in suhe doline, drugi pa tudi 
kanjone. Ker jih je izoblikovala na apnencu alohtona voda, po Rogliču niso 
tipične kraške oblike in sam naziv je nelogičen, ker niso kraške, temveč 
nekraške oblike, saj vlada na čistih apnencih samo vertikalni pretok. 

Snovno sorodni referat je imel G. T. W a r w i c k (»Dry Valleys of the 
Southern Pennines, England«), ki zatrjuje, da so suhe doline v Južnih 
Peninih v Angliji nastale kot rečne doline. Ob zviševanju ozemlja 
se jim je vodni pretok prestavil v podzemlje. Graški geograf J. Z ö 11 
(»Fossile Grossformen im ostalpinen Karst«) navaja iz Avstrijskih Alp 
več kotlinskih razširitev dolin, ki so se razvile iz kraških depresij s pod-
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zemeljskim odtokom v obliki kraškega polja ali pol polja. N. A. G v o z -
d e c k i j (»Bedecktem Karst in der UdSSR«) je prispeval kratek pregled 
pokritega krasa v SZ, kjer zavzema več teritorija kot se navadno misli. Tak 
kras deli na pokritega v pravem smislu besede (rusko z a d e r n o v i j : po 
predlogu v GV 1962, str. 102, naj bi Slovenci zanj uporabljali naziv zakriti 
kras). Tega pokrivajo vododržni nekraški sedimenti. Druga vrsta je pokriti 
kras z avtohtono prsteno odejo ( p o č v e n n o - d e r n o v i j ) . Oba tipa spa-
data k merokastu. Dinarskega (to je golega in polgolega) krasa v SZ po 
zatrjevanju referenta ni. 

Dva referata (S. G i 1 e w s k a , »Fossil Karst in Poland«) in P. Z. 
S z a b ó , (»Neue Daten und Beobachtungen zur Kenntins der Palaökarster-
scheinungen in Ungarn«) ugotavljata ostanke tropskega krasa v Srednji 
Evropi. Istočasno s kraško številko »Erdkunde« je v reviji »Zeitschrift für 
Geomorphologie« (8, zv. 2, 1962) izšla na 58 straneh razprava brnskega 
geomorfologa V. P a n o š a pod naslovom »Prakras na vzhodnem krilu Mo-
ravskega masiva«. Metodološko so omenjeni trije referati različni. Gilewska 
se omejuje na sumiranje poljskih izsledkov o starosti krasa in na pregled 
kraških pojavov na Poljskem. P. Z. Szabó se je naslonil predvsem na izsledke 
vrtin boksitnih sedimentov, pod katerimi so ugotovili robna kraška polja, 
večje depresije, vrtače, jarke in različne vzpetine, ki naj bi bile ostanek 
tropskega krasa. Panos skuša rekonstruirati razvoj Moravskega krasa vse 
od perma naprej. Tedaj in v triadi naj bi nastale osnove reliefa današnjega 
Moravskega krasa. Nadaljnji razvoj so prekinjale sedimentacijske faze, ki 
so kras obdobno fosilizirale. To so bili morski obalni sedimenti iz jure, nadalje 
iz zgornje krede, iz helveta, spodnjega tortona in panona, pa še odkladnine 
mindelške in riške glaciacije ter eolski sedimenti iz zgornjega pleistocena 
ter druge prepereline. Panoš nasprotuje starim naziranjem, da bi bilo v 
kredni in neogeni dobi kraško površje povsem peniplenizirano, ker je tedaj 
vladal tam drobno razčlenjeni tropski kras. Zaravnali so ga najbolj pleisto-
censki periglacialni procesi. 

Vsem tem referatom je skupno ito, da iščejo v vseh apneniških vzpeti-
nicah ostanke stožcev, mogotov in drugih oblik tropskega krasa. Takih 
vzpetin je precej tudi na Dinarskem krasu. Doslej smo jih tam in tu smatrali 
za trdine. Kritični bralec pogreša v tem in onem dokazovanju eksaktnih 
dokazov. Prav novejša merjenja so pokazala, da vlada na pokritem krasu 
do štirikrat večja korozijska intenziteta kot na goli skali. Normalno koro-
zijsko zniževanje površja teži v vseh klimah k »rasti« skalnih grbin, ki pa 
jih v tropski klimi izpodkopujejo tako imenovani robni procesi, v hladni 
klimi pa jih ruši mehanično preperevanje. Skalne grbine zares najdemo 
v vseh klimatih. Razlika je le v obfiki. 

V novejši kraški geomorfologiji se razvijata dve smeri, ki še nista 
našli skupne poti. Prva raziskuje kraške procese s pomočjo hidrokemičnih 
meritev in ugotavlja za stare pojme izredno naglo korozijsko preperevanje 
in zniževanje površja, ki bi se v nekaj milijonih let znižalo za več sto metrov. 
Druga, klasična geomorfologija rekonstruira razvoj kraških oblik vse tja do 
perma in računa z njihovo stagnacijo. 

Verjetno bo nadaljnji razvoj geomorfologije privedel do tesnejše po-
vezave obeh metod, ki se jim bo pridružilo še morfološko-biološko razisko-
vanje. Klako koristno bi bilo, če bi tudi klasični kraški geomorfologi posegli 
po meritvah korozijske intenzivnosti, vidijno na primer pri raziskovanju 
fosilnega tropskega krasa v sedanji klimi. Če bi izračunali korozijsko inten-
zivnost, najbrž ne bi trdili, da izdajajo na primer nekaj deset metrov visoke 
skale na Krakovskem krasu višino terciarnega površja. Seveda je treba 
upoštevati, da je korozijska intenzivnost v Srednji Evropi, kjer je vodnega 
odtoka velikokrat manj kot na Dinarskem krasu, večkrat manjša. Poleg tega 
je bilo v geološki preteklosti veliko dob, ko je bilo manj padavin in višja 
temperatura, zaradi česar je bila korozijska intenzivnost manjša kot j e danes. 
Vkljub temu pa je moralo biti znižanje površja od terciarja dalje večje, 
seveda, če kras ni bil pokrit z vododržnimi kameninami. 
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Jean Dylik, Thermokarst, phénomène negligé dans les études du Pleisto-
cène, Annales de Géographie, LXXIII, 1964, No. 339. 

Naziv t e r m o k r a s * so v geomorfologijo uvedli zaradi podobnosti 
s krasom na karbonatnih tleh. To podobnost ustvarja neravna površina na 
stalno zamrznjenih tleh (točneje rečeno, v tako imenovani aktivni coni, to 
je v območju sezonskega odtajanja nad stalno zamrznjenimi tlemi, za katere 
se uporabljajo mednarodni termini m e r z l o t a , p e r m a f o r s i t , p e r m a -
g e l in trajni t j ä l e ) . Ker se talni led ne tali povsod enako hitro — čistejši 
kasneje kot tak, ki je bolj pomešan z minerali — se površje mestoma poseda 
in sicer zvijuga, tako da nastajajo različne depresije v obliki jam, ulegnin 
in podobno, obdobna jezerca itd. Pri tem se površje samo prilagaja na doga-
janje v tleh. Termokras je v glacialnih dobah vladal tudi pri nas, pustil pa je 
v globini svoje sledi samo v obliki tako imenovanih krioturbatnih pojavov 
(klini, žepi, gnezda in podobno). J. Dylik nam je v svojem preglednem članku 
pokazal, da so ti talni pojavi del posebnih svojstev stalno zamrznjenih tal, 
ki nastajajo pri sezonskem odtajanju ali pri novejšem izginjanju permafrosta 
zaradi splošne otoplitve. Iz članka zvemo, da je bilo doslej v svetovni litera-
turi o termokrasu že precej omenjenega, vendar Dylik pogreša sistematič-
nejše študije recentnega termokrasa. Osebno menim, da bi bil tak študij 
bolj geografski kot proučevanje samih krioturbatnih fosilnih pojavov, ki je 
bolj stvar geologije. 

Ivan Gams 

Delo o metalurškem področju na Vzhodnem Slovaškem kot primer uspele 
kompleksne geografske proučitve 

The Geography of the Region of the East-Slovakian Ironworks. — Geo-
grafia rajónu vychodoslovenskych železiarni. Redakcija K. I v a n i č k a . Acta 
Geologica et Geographica Universitatis Comenianae. Geographica Nr. 4. 
Slovenske pedagodickj nakladatel'stvo, Bratislava 1964. Strani 428, 96 kart 
v besedilu in v prilogi (v posebnem zvezku), 45 fotografij. 

To zajetno reprezentativno publikacijo, napisano v slovaščini, toda z 
obsežnimi, komaj kaj krajšimi angleškimi povzetki na začetku vsakega po-
glavja, je aktivni center slovaških ekonomskih geografov na bratislavski 
univerzi izdal ob priliki XX. mednarodnega geografskega kongresa 1. 1964 v 
Londonu. Takoj lahko rečemo, da se je z njo mednarodnemu geografskemu 
svetu nad vse dostojno predstavil in mu lahko marsikdo, tudi mi, za to zavida. 
Ne samo zaradi velikega bogastva obdelanega gradiva, zaradi obsežne karto-
grafske dokumentacije (ki vključuje n. pr. tudi podrobno karto izrabe tal 
za obravnavano področje, karto strmin reliefa itd.) in zaradi nad vse zanimive 
problematike novega slovaškega industrijskega področja okrog Košic, ki je 
v naglem tempu vzklilo sredi zaostalih vzhodnih predelov Slovaške, funkcij-
sko navezano na gospodarsko sodelovanje CSSR s sosednjimi socialističnimi 
deželami, zlasti z ZSSR, od koder prihaja tja predvsem železova ruda. Delo 
zasluži nadpovprečno pozornost še bol j zaradi samega k o n c e p t a m o d e r -
n e k o m p l e k s n e g e o g r a f i j e ter temu ustrezne metodologije in deloma 
tehnike organiziranega, ekipno-timskega dela. To koncepcijo skupine zelo 
delavnih, povečini mladih bratislavskih geografov sicer že prav dobro pozna-
mo iz njihove publikacije »Teoretické problémy geografie«, o kateri smo v 
»Geografskem vestniku« že poročali (XXXV. 1963, str. 86) in jo že takrat 
spejeli s simpatijo. Toda takrat je šlo vendar le za teorijo. Zdaj, v publikaciji 
o železarskem področju na vzhodnem Slovaškem, so slovaški geografi svoja 

*V slovenski literaturi menda še ni omenjen in razložan. Sam naziv je podoben hidro-
termokrasu, ki pomeni nekaj drugega; pojave v jamah, ki so v zvezi s termalnimi izviri. Naj tu 
omenim potrebo, da bi čim prej uredili terminologijo s področja kvartarne geomorfologije. Iz 
tuje literature moramo vedno češče sloveniti nove nazive za nove pojme in je boljše napraviti 
red prej kot kasneje. 
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teoretična stališča z velikim uspehom tudi praktično dokazali. Da ni bil nji-
hov namen s to kompleksno študijo o omenjenem področju samo služiti 
praktičnim potrebam planiranja (delo je bilo namenjeno tudi planski komisiji 
Slovaške in posebej regionalni planski komisiji v Košicah), temveč tudi v 
praksi uveljaviti teorijo enotnosti, kompleksnosti geografske znanosti, nam 
dokazujejo načelne pripombe, ki jih je vodja in duša vsega dela, doc. Kolo-
man I v a n i č k a , napisal v predgovoru. V njem govori o geosferi kot osnov-
nem predmetu geografskega premotrivanja, v kateri se v enotnem prostoru 
prepletajo anorganski, biološki in socialni pojavi s svojo prostorsko diferen-
ciacijo, kjer ni bariere med prirodo in družbo in kjer ima prav zato svoje 
delovno polje geografija s svojo težnjo po kompleksnosti, po tipologiji, po 
regionalizaciji in po znanstvenih prognozah. In čeprav delo vsebuje kar dvaj-
set študij različnih avtorjev specialistov, se osnovna teoretska nit pozna v 
tem, da nikakor ne gre za zbornik ali almanah med sabo šibko povezanih 
specialnih razprav, temveč za dejansko skupinsko delo, z isto osnovno koncepcijo 
in z medsebojno metodološko povezanostjo. Nikjer se v prirodno-geografskih 
študijah premotrivanje ne izolira od presoje funkcijskega pomena prirodnih 
osnov za delo in življenje družbe, nikjer se v ekonomsko-geografskih poglav-
jih ne podcenjujejo ekološki pogoji, pa tudi ne historično-genetski, nikjer 
se prirodno okolje ne identificira z geografskim okoljem. Povsod se skuša 
pravilno presoditi tako vloga prirodnih kot antropogenih elementov v geo-
grafskem okolju. Samo nekaj primerov: v študiji o rastlinski odeji, ki je 
kaj rada čisto botanična, je vegetacijski moment zares v ospredju, kar dovolj 
podčrtan pa tudi antropogeni vpliv; v poglavju o vaških naseljih se sioer po 
pravici postavlja v ospredje funkcijska klasifikacija, pri tem pa se morfo-
genetska klasifikacija vendar enostavno ne likvidira; zgodovinsko-geograf-
skemu pogledu na celotno regijo je odmerjena posebna študija. Prav posebno 
pa pride kompleksnost koncepcije celotnega dela do izraza v zaključnih po-
glavjih o notranji regionalizaciji področja, ki skuša upoštevati tako homogeni 
kot nodalni kriterij, hkrati pa tudi notranje produkcijske zveze, ter o geo-
grafskih osnovah regionalnega plana in predvidenih razvojnih smernicah 
VSZ (regije vzhodnih slovaških železarn). 

Delo je torej prepričljiv praktičen dokaz za to. da so kompleksna 
regionalna proučevanja ne samo možna, temveč tudi lahko zelo uspešna. In 
to ne takšna, ki so samo organizacijski mozaik raznih strok, temveč so tudi 
notranje povezana. Dokaz je tudi za to, da pri takem delu ne gre nujno za 
enciklopedično, več ali manj deskriptivno kompilacijo, temveč da lahko v 
njem podamo vsestransko razvojno osvetlitev procesov v njihovi medsebojni 
vzročni in funkcijski povezavi. Nadalje za to, da lahko tudi več avtorjev, če 
jipi je aspekt skupen, z uspehom zgradi organsko zraslo regionalno analizo, 
Utrjuje nas v prepričanju, da taka moderna, kompleksna in kolektivna 
r e g i o n a l n a g e o g r a f i j a dokazuje upravičenost geografije kot stroke 
z e n o t n i m objektom, čeprav tega objekta ne more z vseh strani proučiti 
en sam človek. Individualno regionalno-geografsko kompilacijo lahko torej 
z velikim teoretičnim in praktičnim uspehom nadomesti organizirana, kolek-
tivna regionalna študija. Delo pa nas tudi z vidika t. im. a p l i c i r a n e 
g e o g r a f i j e prepriča o pravilnosti stališča, ki ga je v svoji znani knjigi 
podčrtal Phlipponeau: da je aplikacija geografije predvsem v kompleksnem 
regionalnem aspektu, da torej aplicirana geografija ni nič drugega kakor 
sodobnim procesom in potrebam njihovega usmerjanja prilagojena m o d e r -
n a r e g i o n a l n a g e o g r a f i j a . 

Za konec še pregled vseh dvajset študij, ki jih je delo povezalo v zgoraj 
označeno organsko celoto. Najprej nam Koloman I v a n i č k a oriše poseb-
nost položaja in razvoja VSZ. Jožef K r c h o je prispeval eskaktno morfo-
metrično analizo strminskih razmer v Košiški kotlini (z originalnimi karta-
mi). Michal L u k n i š , Emil M a z u t in Jožef K v i t k o v i č so obdelali 
geomorfološke, Jan O t r u b a , Vladimir P e t e r k a in Ferdinand S a m a j 
pa klimatske razmere v regiji VSZ. Michal Z a t' k o je dal kratki pregled 
hidrografskih razmer povodja Bodve in južnega dela povodja Hornâda. L. 
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M i č i a n in Jân K a r n i š sta napisala izčrpen pedogeografski pregled, 
Štefan B u č k o pa j e posebej obdelal erozijo prsti y regi ji VSZ. Pavol 
P l e s n i k obravnava rastlinsko odejo. Ze omenjeni zgodovinsko-geografski 
pregled na regijo VS2 j e napisal Jožo M a r t i n k a. Michal C o r n j e 
obdelal geografijo industrije. Jân P a u 1 o v nam je podrobno in zanimivo 
naslikal obmestno »agrozono« Košic. František P o d h o r s k y obravnava geo-
grafijo prometa. Jân H a n z 1 i k je napisal prispevek h geografiji prebival-
stva, medtem ko je Oliver B a i o v s k y geografsko obdelal mesto Košice, 
Vladimir B a r a n pa Moldavo nad Bodvo, manjše mesto zahodno od Košic. 
Sledita študiji Jožefa M l â d e k a o vaških naseljih v rajonu VSŽ in Petra 
M a r i o t a o tamošnjem cestnem prometu. Da organizacija študije ni ničesar 
prezrla, nam priča sestavek, ki ga je napisal Milan B r a n i c k y o pogojih 
za lokalizacijo atomskih elektrarn na vzhodnem Slovaškem. Delo zaključujeta 
že omenjena sestavka Kolomana I v a n i c k e o notranji regionalizaciji regije 
VS2 in o geografskih osnovah njenega regionalnega plana in razvoja smeri. 

Za konec mladim slovaškim kolegom za to delo iskrene čestitke, nam 
pa vprašanje: kdaj bomo v naših znanstvenih ustanovah miselno in organi-
zacijsko dozoreli za podobna dela in se ne bomo zadovoljili s tem, da jih 
samo več ali manj v naglici improviziramo po urbanističnih in planerskih 
inštitucijah? Kdaj bomo dragocene energije naših fizično — in ekonomsko geo-
grafskih specialistov znali združiti na podobni, zares enotni geografski poti, 
kakršno so ubrali mladi slovaški geografi? 

Svetozar Ilešič 

Iz književnosti o geografiji turizma. 

Maria Irena Mileska. Regiony turystyczne Polski. Instytut Geografii 
РАДЧ, Prace Geograficzne N. 43, Warszawa 1963, 156 strani. 18 tabel, 6 krat. 

Avtorica se je lotila zanimive in težavne naloge. Razprava je namreč 
zanimiva v metodološkem pogledu, saj se poslužuje vrste svojstvenih prije-
mov, da bi dosegla svoj smoter — turistično rajonizacijo Poljske. Težavna pa 
je predvsem zato, ker kakor kaže, ni bilo na voljo dovolj osnovnih, sodobnih 
statističnih podatkov o turizmu, prometu itd. Potrebno je upoštevati tudi 
dejstvo, da ima turizem na Poljskem in v ostalih vzhodnoevropskih državah 
še močno administrativno-socialno-sindikalne tendence, da je tujega turizma 
relativno in absolutno malo, ekonomske težnje pa so sekundarnega pomena. 
Zaradi omenjenih potez, i. j. nekoliko drugačnega značaja turizma na Polj-
skem pa je delo za nas tembolj zanimivo, čeprav so rezultati z našimi tež-
je primerljivi. 

Namen dela je ugotoviti prostorno razprostranjenost oziroma gostoto 
turizma in turističnih objektov na Poljskem. V ta namen se avtorica poslu-
žuje različnih prijemov: analize geografskega okolja, dosedanjega stanja 
turističnih investicij, izkoriščanja turističnih ležišč, ocene najbolj obiskanih 
področij, analize in predvidevanja novih, potencialnih turističnih področij, 
ki jih nudi geografsko okolje (za morebitne nadaljnje investicije). Zanimivo 
je, da povsod loči oddih od t. zv. turistike, t. j. loči stacionirani turizem od 
»potovalnega« — prehodnega in tako tudi opredeljuje dve osnovni grupi 
turističnih rajonov. Čistih tipov sicer ni ali pa so zelo redki, eni služijo bolj 
oddihu (n. pr. rajoni oddiha Szczecin, Pojezerja, Karpati, Sudeti), pri drugih 
pa prevladuje prehodnost (n. pr. Krakovsko-čenstohovski rajon). 

Pri klasifikaciji in oceni pogojev geografskega okolja služijo za osnovo 
pokrajinski tipi po Kondrackem. Vsak njegov tip pa je ocenjen s stališča 
uporabe in primernosti za turizem, n. pr. posebno privlačne značilnosti reliefa, 
primerno podnebje, določene lastnosti voda, gozd in podobno. Delo posveča 
večjo pozornost analizi turističnih ležišč in njihovi gostoti po področjih, pri 
čemer se ne moremo znebiti občutka, da igra pri lokaciji izgradnje turistične 
nastanitve in ostalih turističnih objektov administrativni faktor veliko vlogo. 
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Avtorica celo ugotavlja, da se funkcija turističnega centra menja, če spre-
menimo način investicije. Menimo, da se dejanska količina turizma po področ-
jih mnogo lepše odražava v izkoriščenosti ležišč na leto in po letnih časih. 
Iz številk, ki jih študij navaja, lahko ocenimo, da je turistično izkoriščanje 
nočninskih kapacitet globalno med najvišjimi v Evropi, saj po podatkih, 
upoštevanih v študiji, doseže povprečje 48,2 % izkoristka. Visok odstotek si 
razlagamo tako, da je bila velika večina zajetih turističnih dni zaznamovana 
v zdraviliščih (od 41,5 milijonov turističnih dni odpade 37,8 milijonov na goste 
v zdraviliščih) in pa da je v študiji bol j upoštevan stacionirani turizem. 

Iz rezultatov analize razprostranjenosti in gostote turističnih ležišč, 
turističnih investicij in efektivnega turizma avtorica zaključuje: na razvoj 
turizma vpliva v veliki meri specifično geografsko okolje; veliko vlogo igra-
jo tudi zgodovinski objekti ter kulturne in tehnične zanimivosti; intenzivnost 
povezave med turizmom in geografskim okoljem je odvisna od vrst in oblik 
turizma; določene oblike turizma so odvisne od določenih specifičnih elemen-
tov geografskega okolja (n. pr. smučanje, alpinizem, kajakaštvo itd.). Studija 
poudarja tudi vlogo prometa, prometnih povezav in dostopnosti, vendar vsega 
tega globlje ne analizira pri določanju obstoječih in perspektivnih turističnih 
regij. Regionalne meje niso stabilne, na njih spreminjanje vplivajo nove 
investicije, razvoj tehnike, predvsem motorizacije in večja dostopnost. Razen 
nakazanih turističnih rajonov, ki so na karti po gostoti turizma ocenjeni na 
pet kategorij, opozarja študija še na področja t. zv. prazničnega oddiha 
(weekend). Teh področij pa ne obravnava posebej, ugotavlja le, da so v 
razvoju in opozarja, da jih je potrebno skupno z ostalimi omenjenimi stvar-
nimi in potencialnimi rajoni očuvati pred izgradnjo industrijskih objektov. 

študija je vsekakor v mnogočem vredna posnemanja, seveda ob upošte-
vanju specifičnih pogojev in različnih tendenc turizma pri nas ter obilnejših 
virov in drugega osnovnega materiala, ki je na razpolago. Marjan Žagar 

Géographie et Tourisme. Actes du Colloque tenu à Paris, les 2, 3 et 4 mai 
1963. Centre d'Études Supérieures du Tourisme de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l'Université de Paris, Institut de Géographie, 74 strani, 
nekaj kart, diagramov in tabel. 

Omenjeni študijski center za geografijo turizma pri Geografskem in-
štitutu v Parizu je organiziral v dneh 2. do 4. maja 1963 poseben kolokvij pod 
naslovom »Geografija in turizem«. Organizator je objavil referate v poseb-
nem zborniku, ki mu je uvodne besede napisal direktor instituta prof. Georges 
Chabot. Zbornik objavlja naslednje referate: Marc B o y e r , Problemi sta-
tističnega merjenja v turizmu; Louis B u r n e t , Dotok gostov in možnost 
sprejema; F. C r i b i e r , Variiranje potrošnje moke in poletne turistične 
migracije v Franciji; Jacques D e s a b i e , Anketa o sondaži francoskih po-
čitnic; Maria Irena M i l e s k a , Klasifikacija in kartografski prikaz turistič-
nih regij na Poljskem; Raymond B a l s e i n t e , Demografski razvoj v fran-
coskih zimskih turističnih središčih v letih 1954 do 1962; Germaine V e y r e t -
V e r n e r , Turizem in prebivalstvo v goratem svetu; Louis B u r n e t , Ob-
morsko turistično središče Deauville; F. D a c h a r r y , Statistika transporta 
in statistična ocena turizma; F. D u b o i s , Železniški promet in turizem; 
M. L a n i e r . Pomorski promet in turizem; Jean M e r c i e r , Zračni promet 
in turizem: M. W ö l k o w i t s c h , Turizem in promet: M. L a b a r r e , Trg 
in proizvodnja; M. L a b a r r e , Sociologija in potovanje. 

Zbornik objavlja o podobni problematiki še nekaj krajših povzetkov. 
Marjan Žagar 

( 
Delo o problematiki gorskih kmetij v avstrijskih Alpah. 

Elisabeth Lichtenberger, Das Bergbauernproblem in den österreichischen 
Alpen. Erdkunde. Geographisches Institut der Rheinischen Friedrisch-Wilhelms 
Universität Bonn. Band XIX, Helf 1, stran 39-57. 
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V času, ko je tudi pri nas vedno aktualnejše vprašanje gorskih kmetij, 
nas študija kmetij v sosednji Avstriji še posebno zanima. Studija obsega šest 
delov: uvod, faze opuščanja gorskih kmetij, tipe preusmerjanja, pliv propa-
danja gorskih kmetij na ostale elemente kulturne pokrajine, regionalno dife-
diferenciacijo preusmeritve in sedanji položaj gorskih kmetij. Opremljena 
je z osmimi skicami, ki časovno in prostorsko odlično ponazarjajo krčenje 
poselitve gorskih področij in z dvema zračnima posnetkoma. 

V prvem poglavju avtorica pregledno obravnava zgodovinski razvoj 
poselitve gorskih predelov v Avstriji. Prikaže nam, da je koncem srednjega 
veka dosegla naselitev gorskih predelov največji obseg in gostoto. Od tedaj 
naprej traja nenehno manjšanje števila prebivalstva, krčenje kmetij. Za 
posamezna obdobja so značilne svojstvene smeri transformacije, ki pa so 
močno odvisne od specifičnih prirodnih in družbenih razmer posameznega 
predela. V prehodu iz srednjega veka v novi vek propadejo predvsem naj-
višje kmetije kot samostojni kmetijski obrati in postanejo »pušec (Zugiiter, 
Zulehen, Zuhuben) nižjih kmetij. Z naraščanjem vrednosti lesa v gorskih prede-
lih se pojavi prvi neagrarni tip — logarnice (Forsthube), hiše gozdarjev, gozdnih 
delavcev in oglarjev. Po zemljiški odvezi loči avtorica pri propadanju gorskih 
kmetij pet obdobij. V prvem obdobju (1848-1870) prevlada še stara smer trans-
formacije. Cerkveni in ostali veleposestniki ter lastniki fužin posegajo po gor-
skih kmetijah ter jih spreminjajo v logarnice ter hiše gozdnih delavcev in 
oglarjev, ki jim dobavljajo les in lesno oglje za potrebe fužinarstva. 

V drugem obdobju (1870-1890) po uvedbi bessemerk in novega energetske-
ga vira — premoga, gorske kmetije za železarstvo niso več interesantne. Na-
mesto veleposestnikov in fužinarjev začne sedaj posegati po gorskih kmetijah 
nova socialna plast — buržoazija (bankirji, industrijci itd.). Ta nova socialna 
plast sega po gorskih kmetijah deloma zato, da si tu ureja lovišča, deloma pa 
zaradi vlaganja kapitala. V naslednjem obdobju (1890-1918) se propadanje gor-
skih kmetij intenzivno nadaljuje, zlasti na Koroškem. Med prvo svetovno vojno 
se proces propadanja kmetij ustavi. V času med obema vojnama se v kmetijsko 
gospodarstvo dolinskih kmetij uvaja mehanizacija, kar povzroči, da so gorske 
kmetije izgubile važen vir dohodkov, t. j. vzrejo vprežnih volov za dolinske 
kmetije. Propadanje gorskih kmetij se nadaljuje z nekoliko manjšo intenziv-
nostjo. Poleg buržoazije posegajo po kmečki zemlji drobno kapitalistični ele-
menti, t. j. razni lesni trgovci in vaški magnati. 

V drugem poglavju obravnava avtorica preusmeritvene tipe propadlih 
kmetij. V osnovi loči dve skupini: tip »puš« (Zuhubenmesen), ki je nastal na 
osnovi prilagajanja kmečkega gospodarstva novim razmeram in tip logarnic 
(Forsthubensystem,), ki je nastal z vdorom neagrarnih lastnikov. 

Pri sistemu гриš< (Zuhubenmesen) t. j. propadlih kmetijah, ki so prešle 
v last nižje ležečih kmetij, loči dve skupini. Prvi tip, »Zuhube*, se le malo 
razlikuje od pravih kmetij. V njih običajno stanujejo gozdni delavci, cestarji 
ali pa najemniki, ki rede kozo al pa eno do dve kravi, skrbijo za gospodarska 
poslopja in pasejo za gospodarja živino. Gospodarska funkcija te kmetije je 
dopolnjevanje matičnega gospodarstva s krmilnimi in prehrambenimi kultu-
rami. Drugi tip, iHalthube<., so naslednja stopnja ekstenzifikacije. Matično go-
spodarstvo dopolnjuje s krmno bazo. Zaradi pomanjkanja delovne sile se košnja 
vedno bolj opušča, travniki se spreminjajo v pašnike. Gospodarska poslopja 
razpadajo ali pa so že popolnoma razpadla. 

Drugačen razvoj je na kmetijah, ki so prešle v roke neagrarnih lastnikov. 
Gospodarska poslopja so kmalu propadla, hiše so postale stanovanja gozdnih 
delavcev, večino kmetijskih površin je prerastel gozd razen skromnih njivic in 
vrtov, ki jih izkoriščajo gozdni delavci. Z uvedbo mehanizacije v gozdarstvo 
je potrebno mnogo manj delovne sile, zato logarnice naglo propadajo, preostali 
gozdni delavci pa se zaradi boljših življenjskih pogojev sele v dolino. 

V tretjem poglavju obravnava avtorica vpliv propadanja gorskih kmetij 
na druge elemente kulturne pokrajine. S propadanjem kmetij se je naglo nižala 
zgornja meja poselitve. Na številnih propadlih kmetijah (Halthube) se uvajajo 
pašniki, nekdanje planine pa kupujejo veleposestniki, da arondirajo svoja lo-
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višča. Propadanje kmetijstva v gorskih predelih pa je močno prizadelo tudi 
mala centralna naselja, ki so živela od agrarne okolice, posebno, če jim ni 
uspelo pritegniti industrije ali tujskega prometa. Na vznožju gora v Avstriji 
najdemo celo vrsto takih stagnirajočih trgov, ki so s tem procesom izgubili svoje 
funkcije (Metnitz, Gurk, Deutschlandsberg, Guttering, Stainitz itd.). 

Y četrtem poglavju obravnava študija regionalno diferenciacijo pri pre-
usmerjanju gospodarstva na propadlih kmetijah. Glede na vpliv historičnih 
činite]jev se jasno ločijo naslednja področja: 

a) Vzhodno področje, ki obsega dežele nekdanje Notranje Avstrije (Šta-
jersko, Koroško) ter obrobna področja Severnih Apneniških Alp. V teh predelih 
prevlada tip logarnic (Forsthubenrvesen). 

b) Zahodno področje obsega Salzburško, Tirolsko in Vorarlberg. Na tem 
področju je propadlo manjše število kmetij, prevladujoči tip preusmeritve pa 
so »puše« (Zuhube). Izjemi sta zahodna Tirolska in Vorarlberg, kjer je zaradi 
prevlade drobne posesti dosti hiš popolnoma opustelih ali pa so se spremenile 
v sezonska bivališča. 

V petem poglavju obravnava Lichtenbergerjeva sedanji položaj gorskih 
kmetij. Pri večini kmetij sta osnovni vir dohodkov gozdarstvo in živinoreja. 
Gorske kmetije, ki so navezane samo na domačo delovno silo, naglo opuščajo 
bolj oddaljene njive in obdelujejo samo najbližja, zložnejša zemljišča. Njive 
od 20 do 4 0 % strmine spreminjajo v pašnike, strmejša in senčna področja pa 
pogozdujejo. Kmetje naglo opuščajo prehrambene rastline ter se preusmerjajo 
h gozdarstvu in živinoreji. Krčenje števila gorskih kmetij se intenzivno nada-
ljnje v zahodnem področju in v nekaterih višjih predelih Tirolske ter Vorarl-
berga, medtem ko je ta proces na Salzburškem zaustavljen, nekatere opustele 
kmetije so celo na novo poselili. 

Lichtenbergerjeva je v svoji študiji hotela predvsem prikazati močno 
odvisnost preusmerjanja gospodarstva na propadlih kmetijah od historično 
geografskih činiteljev in socialne pripadnosti novih lastnikov, kar ji je odlično 
uspelo. Skromnejše je poglavje o današnjem položaju gorskih kmetij, kjer 
pogrešamo smeri transformacije kmečkih gospodarstev glede na različne pri-
rodne in družbene razmere ter socialno diferenciacijo prebivalstva. 

Jakob Medved 
i 

Nova ekonomska geografija sveta 

Hans Boesch, A Geography of World Economy. The Van Nostrand Series 
in Geography, D. Van Nostrand Company inc., Princeton, New York, Toronto, 
London, 1964. 

Med številnimi ekonomskimi geografijami, ki so izšle v poslednjem 
času, je treba omeniti tudi »Geografijo svetovne ekonomike« švicarskega 
geografa Hansa Boescha. Obsežno delo — knjiga šteje 280 strani — pomeni 
nadaljnji korak v proučevanju gospodarsko-geografske problematike sveta 
kakor tudi sintezo in uspešno aplikacijo mnogih geografskih razglabljanj, 
ki jih j e ta znani geografski znanstvenik in teoretik zasnoval v nekaterih 
svojih prejšnjih delih ali razpravah. 

Avtor je razdelil svojo knjigo na tri velika poglavja. V prvem obrav-
nava kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, ali, kot posebej naglaša, primarne 
dejavnosti. V posameznih podpoglavjih se najprej dotakne pomena primarnih 
dejavnosti in njihove vloge v svetovni ekonomiki, njihove razporeditve po 
svetu ter kmečkega problema; posebej obravnava prehrano človeštva ter 
prirodne in družbene pogoje, ki vplivajo nanjo; izkoriščanje tal, to je polje-
delsko in živinorejsko proizvodnjo, oblike agrarnega gospodarjenja in spre-
membe, ki jih to gospodarjenje doživlja bodisi zaradi nove tenhologije ali 
pa zaradi raznih socialnih in ekonomskih dogajanj; posebno pozornost 
posveča tudi svetovnemu trgu z agrarnimi proizvodi. V drugem poglavju je 
zajeta geografija industrializacije ali sekundarnih dejavnosti. V njem j e 
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najprej prikazan vpliv industrializacije na geografsko podobo sedanjega 
sveta, zatem geografija energetske potrošnje, proizvodnje in energetskih 
virov, na koncu sledi pregled glavnih industrijskih dejavnosti, to je industrije 
konzumnega blaga, železarstva in ostale metalurgije, strojne industrije in 
kemične industrije. Tretje poglavje, ki ga je avtor poimenoval »prostorska 
organizacija ekonomike ali terciarne dejavnosti«, je precej heterogene sestave. 
V njem najprej obravnava vpliv urbanizacije na svetovno gospodarstvo 
in se na kratko celo dotakne urbanske geografije, sledi podpoglavje o pomenu 
rekreacije ter končno geografska analiza svetovne trgovine in transporta 
kot bistvenega podaljška vsake agrarne in industrijske proizvodnje. V za-
ključku podaja avtor problematiko regionalizacije in funkcijske strukture 
poglavitnih svetovnih ekonomskih regij. Na koncu knjige je še obsežen 
pregled literature in v dodatku nekaj tabel o gospodarski moči posameznih 
držav. 

K temu suhoparnemu vsebinskemu pregledu Boescheve knjige pa je 
treba dodati še nekaj bistvenih podrobnosti. Avtor je med posamezna 
poglavja o ekonomsko-geografskih razmerah po svetu vključil sicer kratka, 
a zato nič manj bogata metodična razglabljanja o geografiji, o njeni znan-
stveni metodiki ter o geografskem dojemanju in pojmovanju. Ze v uvodu 
navaja avtor nekatera načelna stališča o značaju geografske znanosti. Lahko 
rečemo, da se njegova gledišča ne razlikujejo mnogo od naših pojmovanj 
geografije. Še bolj zanimivo je zaključno poglavje prvega dela knjige, 
ki obravnava geografsko metodiko. Avtor je namenoma uvrstil razglabljanja 
o metodiki geografskega raziskovanja na konec poglavja o primarnih 
panogah, saj je pri teh gospodarskih dejavnostih mogoče prav lepo prikazati 
objekt geografskega proučevanja, geografska izhodišča, odnos geografije do 
prostora in časa ter razpored njenih znanstvenih metod, bodisi analize, ki 
po njegovem mnenju izhaja iz funkcijskega oziroma formalnega aspekta, 
ali pa sinteze. Podobne metodične ekskurze, vendar nekoliko krajše, srečamo 
še pri ostalih delih Boescheve knjige. Eden se npr. navezuje na geografijo 
industrializacije, drugi na pomen tercialnih dejavnosti v geografiji, tretji pa 
na problem ekonomsko-geografske regionalizacije. Tudi za poglavje o urba-
nizaciji lahko rečemo, da ima v marsikaterem pogledu značaj načelno geo-
grafskih razglabljanj. 

Za razliko od drugih ekonomsko-geografskih učbenikov daje Boesch 
v svoji knjigi izredno veliko poudarka tehnološkemu razvoju in njegovim 
posledicam za geografsko preobrazbo sveta. Brez dvoma je razvoj proizva-
jalnih odnosov eden od najpomembnejših in najbolj dinamičnih faktorjev 
v geografskem procesu, vendar se pogosto ni mogoče ubraniti vtisa, da je 
avtor mestoma le preveč zašel v ekonomiko in tehnologijo ter dal svojim 
razlagam občutno preveč splošno-geografski poudarek seveda na škodo dru-
gih faktorjev (n. pr. naravnih, določenih družbenih) in na škodo regionalnega 
oziroma prostorskega prikazovanja. Zaradi tega je naslov knjige »geografija 
svetovne ekonomike« povsem upravičen; delo je po svojem konceptu nekoliko 
bliže ekonomiki kakor velja to za večino gospodarsko-geografskih priročnikov. 
Dobra stran Boescheve knjige je aktualnost, avtor seznanja bralce z vsemi 
gospodarskimi problemi sodobnega sveta, veliko poudarka daje tudi socialnim 
in političnim dogajanjem, čeprav pri tem nekoliko preveč podčrtuje vlogo 
relikih gospodarskih sil, nerazvite države pa, čeprav tvorijo 2/3 sveta, neko-
liko zanemarja. Velika odlika knjige so številne karte in grafikoni. Njihov 
namen ni toliko ilustracija ekonomsko-geografskih pojavov kolikor samostoj-
no prikazovanje zapletenih gospodarsko-geografskih odnosov po svetu. So 
torej posebna oblika oziroma metoda znanstvene interpretacije. Avtor je 
vpeljal številne nove metode v kartografsko prikazovanje in z njimi v glav-
nem uspel. 

Boeschovo knjigo bo bržkone vsak geograf ali ekonomist, ki ga zani-
majo svetovni gospodarski problemi, z zanimanjem prebral. 

Igor Vrišet 
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Novi jugoslovanski geografski periodični publikaciji 

Godišnjak Geografskog društva SR Crne Gore. Uredjivački odbor 
Pajković Mihailo, Filipović Vasilije, Pejovič Božidar, Radojičić Branko, Radović 
Milan in Radusinović Pavle. Odgovorni urednik P a j k o v i ć Mihailo. Cetinje 
1964, strani 117. 

Edina naša republika, ki doslej ni imela svojega geografskega glasila, 
odnosno svojega vsakoletnega zbornika, ga je v letu 1964 dobila. Kakor raz-
vidimo iz uvodnih besed redakcije, je prvi zvezek nove publikacije posledica 
dejstva, da se je ob pripravah za V. kongres geografov Jugoslavije, ki je bil 
1. 1958 v Titogradu, nekdanja geografska sekcija Prirodoslovnega društva Crne 
gore osamosvojila v samostojno Geografsko društvo SR Crne gore, ki je kar 
lepo zaživelo in kaj kmalu začutilo potrebo, da osnuje svojo lastno znanstveno 
publikacijo. K tej pobudi in uspehu našim črnogorskim geografom prav iskreno 
čestitamo. 

Prvi zvezek novega glasila vsebuje naslednje prispevke. Na prvem 
mestu je članek dobrega poznavalca Črne gore, prof. B. Z. M i l o j e v i ć a 
»O nekim geografskim problemima SR Crne gore«. V članku kljub lepo pri-
kazani geografski plastiki te naše najmanjše republike pogrešamo nekaj več 
o današnjih transformacijah njenega prostora. Jovan P e t r o v i č iz Beograda 
je prispeval izčrpen prispevek z naslovom »Pečine i jame u Crnoj gori i njihov 
značaj«. Značilen in pozitiven je že drugi del naslova, ki nam dokazuje, da 
razprava ne govori samo o jamah kot takih, temveč tudi o njihovem pomenu, 
tako za znanost o krasu, kakor za gospodarstvo. Mihailo P a j k o v i ć objavlja 
svoj referat s VI. kongresa geografov Jugoslavije v Ljubljani z naslovom 
»Klima Cetinje«, ki je bil v »Zborniku« tega kongresa objavljen samo v iz-
vlečku. Marljivi beograjski geograf črnogorskega porekla Milisav L u t o v a c 
dokazuje s svojim prispevkom »Poljoprivredni značaj planinsko-brdskih 
krajeva i uslovi za zadržavanje stanovništva u njima«, da ima podobno kakor 
v vseh svojih dosedanjih delih dober posluh za aktualno stran geografske 
problematike. M. R a d o v i ć iz Titograda nam je v svoji razpravi »Geograf-
ske karakteristike Crnogorskog primorja« solidno in pregledno prikazal to v 
prometnem in turističnem pregledu čedalje pomembnejše področje. Podoben 
značaj ima študija J. S t j e p č e v i ć a in V. Z u n j i ć a iz Kotora z naslovom 
»Bokokotorski zaliv«, s posebnim poudarkom na oceanografskih in biogeograf-
skih dejstvih. Bolj v sfero družbene geografije sodi študija Dušana J. M a r t i -
n o v i ć a s Cetinja »Rijeka Crnojevića i njeno privredno područje«, kjer je še 
poseben poudarek na funkcijskem razvoju tega svojevrstnega naselja. Med 
krajšimi prispevki je objavljen članek Milenka P a s i n o v i ć a iz Kotora z 
značilnim naslovom »Gornji Stoliv — naselje koje izumire«, na zaključku zbor-
nika pa je v rubriki »Nastavna problematika« napisal Djordje R a i č k o v i ć 
iz Titograda aktualen pedagoški prispevek z naslovom »Ekonomska statistika 
u nastavi ekonomske geografije«. 

Ko iskreno pozdravljamo novo geografsko glasilo iz naše bratske repub-
like, mu samo želimo, da bi težki čas svojega rojstva, ko materialne razmere 
skrajno otežujejo razvoj našega geografskega tiska, uspešno in srečno prebrodilo. 

S. Ilešič 
Sveske. Katedra za geografija VPŠ i Srpsko Geografsko društvo u Nišu. 

Katedra za istori ju VPŠ i Društva istoričara u Nišu. Broj 1, Niš 1946, strani 240. 
Naj za zdaj samo na kratko opozorimo na to na zunaj sicer skromno, 

a dragoceno publikacijo geografov v Nišu, ki jo je uredil tamošnji geograf 
Ivan V. Č i r i ć. S. J. 
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KRONIKA 

Ob stoletnici rojstva Jovana Cvijića 

Ob stoletnici rojstva našega velikega geografa Jovana Cvijića (rojen je 
bil 10. oktobra 1865 v Loznici) se je v 3neh od 12. do 16. oktobra 1965 vršila v 
Srbiji proslava v čast velikega pokojnika. Organiziral jo je posebni republiški 
odbor za proslavo skupaj s Srbsko akademijo znanosti in umetnosti ter s Srbskim 
geografskim društvom, ki mu je bil Cvijić 1. 1910 ustanovitelj. 

Proslava se je začela 12. oktobra v Beogradu, na jp r e j s polaganjem vencev 
na Cvijičevem grobu, nato pa s slovesno otvoritvijo v prostorih Srbske akademije 
znanosti. Otvoril jo je podpredsednik Srbske akademije Velibor G r i g o r i ć , 
sledile so uvodne besede predsednika republiškega odbora za proslavo akad. 
Siniše S t a n k o v i č a , nato pa pozdravi zastopnikov akademij, univerz, ge-
ografskih in drugih znanstvenih društev ter inštitucij. Na koncu otvoritve je 
predsednik Srbskega geografskega društva prof. dr. Milorad Vasović prečital 
referat zaradi bolezni odsotnega akademika prof. B. 2. M i l o j e v i ć a o poreklu 
in pomenu del Jovana Cvijića. 

Nadaljevala se je proslava 13. oktobra v Loznici. Tam je bila odkrita na 
šoli »Jovan Cvijić< spominska plošča, udeleženci proslave pa so si svečano ogle-
dali mesto, kjer je stala rojstna hiša Jovana Cvijića, zvečer pa je bila v domu 
kulture >Vuk Karadžić« svečana akademija, na kateri je prof. dr. M. Vasović 
spregovoril o Cvijiću kot človeku, znanstveniku in javnem delavcu, pri sporedu 
pa je sodeloval KUD »Vuk Karadžić« iz Loznice. 

V dneh od 14. do 16. oktobra sta se vršila v Banji Koviljači dva specialna 
simpozija iz tematike, v kateri je bila Cvijićeva pobuda najplodnejša, t. j. iz 
tematike prebivalstva in naselij ter iz tematike krasa. 

V simpoziju o p r e b i v a l s t v u i n n a s e l j i h so bili na program 
uvrščeni tile referati: 

1. Uvodni referati: M. L u t o v a c , Jovan Cvijić, znanstveni raziskovalec 
in učitelj; M. V a s o v i ć , Cvijićevo delo na antropogeografiji jugoslovanskih 
in balkanskih dežel s posebnim ozirom na njegov splošno družbeni pomen; VI. 
S t o j a n č e v i ć , Cvijićeva antropogeografska šola in njen prispevek k naši 
historični geografiji in historiografiji; M. F i l i p o v i ć , Jovan Cvijić in naša 
etnologija; Sv. Č u l i b r k , Jovan Cvijić kot sociolog; akad. D. N e d e l j k o -
v i ć , Jovan Cvijić, metodolog znanosti. 

2. Problematika migracij: M. L u t o v a c , Migracijski procesi prebival-
stva Jugoslavije; M. M a c i n a , Sodobni demografski procesi in perspektive 
demografskega razvoja Jugoslavije; VI. K l e m e n č i č , Sodobni migracijski 
procesi v Sloveniji; Miljana R a d o v a n o v i ć , Etnološka problematika dnev-
nih migracij v Srbiji; Ml. F r i g a n o v i ć , Osnovno obeležje dinamike in struk-
ture prebivalstva jadranskega področja. 

3. Problematika naselij: I. C r k v e n č i ć , Koncepcija geografije naselij; 
VI. D j u r i ć , Nekateri pojavi in procesi v razvoju vaških naselij pri nas; V. 
R o g i ć , Historičnogeografske osnove razvoja mreže mest jugoslovanskega pro-
stora; Olga S a v i ć , Razvoj vplivnih področij nekaterih pomoravskih mest; 
Br. D a k i ć , Razvoj nekaterih rudarskih naselij v Vzhodni Srbiji; M. K o s t i ć , 
Geografski položaj kopaliških in balneo-turističnih naselij v SR Srbiji; N. C a -
r i c . Nekateri problemi velikih mestnih naselij v svetu in pri nas; Kosovka 
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R i s t i ć , Odnos števila prebivalstva in obdelanih površin v nekaterih vaseh na 
Kosovu; M. B a n , Naselja kot predmet statističnih proučevanj; N. P e n e z i ć 
in M. B a n , Spremembe v nazivih in sestavi naselij v Jugoslaviji od 1948 do 
1963; J. T r i f u n o s k i , Vaška naselja v SR Makedoniji. 

4. Problematika etničnih skupin: M. B a r j a k t a r e v i č , O problemih 
etnografije Balkanskega polotoka in naše države; P. Y1 a h o v i ć , Endogene 
skupine in njihove karakteristike na ozemlju Jugoslavije; Breda V l a h o v i č 
in Dušan D r l j a č a , Etnična gibanja in preslojevanja v Srbiji v zvezi z raz-
vojem industrije; Vidosava N i k o 1 i č , Etnografsko gradivo v neobjavljenih 
rokopisih Cvijičevih sodelavcev-informatorjev iz Jadra, Pocerine in Podrinja. 

5. Druga demografska vprašanja: D. B r e z n i k , Fertilnost prebivalstva 
Kosova in Metohije; M. P a n o v , Sodobni antropogeografski problemi Make-
donije; M. R a n č i č , Opazovanja o spremembah in tendencah v osnovnih 
asociacijah prebivalstva Jugoslavije; M. R a š e v i č , Pismenost jugoslovanskega 
prebivalstva; S. N i k o l i c , Povojne spremembe v strukturi prebivalstva Ko-
sova in Metohije; Br. M a k s i m o v i ć , Demografski razvoj Bosne in Hercego-
vine v zadnjih 80 letih; J. S i n a d i n o v s k i , Osnovne sociografske spremembe 
v strukturi prebivalstva SR Makedonije v povojnem razdobju; M. S u š i ć , 
Razvoj prebivalstva in struktura delovne sile Svetozareva. 

Na simpoziju o k r a s u so bili na programu tile referati: J. R o g l i č , 
Odnos med fluvialno in kraško erozijo; I. G a m s , Intenzivnost procesa korozije 
na krasu; Č. M i l i c , Jame kot indikatorji periglaciala na krasu Vzhodne 
Srbije; R. L a z a r e v i č , Problemi ugotavljanja hidrološkega razvodja med 
povod ji Črnega in Jadranskega morja v dinarskem kraškem predelu; Dr. P e -
t r o v i č , Vpliv relativne in posredne zajezitve na cirkulacijo vode v notranjosti 
apniških mas; I. B a u č i č , Nekatere posebnosti cirkulacije vode na dinarskem 
krasu ; N. M i l o j e v i č — B. F i l i p o v i č — N. D i m i t r i j e v i č , Vpliv 
sifonske cirkulacije na proces karstifikacije v vrdničkem bazenu; D. D u k i č , 
Rečni režimi na našem krasu; J. M a r k o v i č , Pocerski merokras; Jelena 
M a r k o v i č — M a r j a n o v i č , Kraške oblike Srbije kot bivališče paleolit-
skega človeka; J. P e t r o v i č , Gospodarski problemi na našem krasu in nji-
hovo praktično reševanje; D. R o d i č , Nekatera opazovanja geografskih spre-
memb na naših kraških poljih; J. D i n i č , Vloga in pomen prirodnih pogojev 
v gospodarskem razvoju kraških področij; D. M a n a k o v i ć , Hidrografija 
krasa Makedonije. • 

I 
O Cvijiču in njegovem delu je bilo obilo spregovorjenega in napisanega 

že ob tridesetletnici njegove smrti 1. 1957, še več pa zdaj ob stoletnici njegovega 
rojstva. Njegova življenjska pot in dejavnost sta bili podrobno karakterizirani v 
več referatih na proslavi in še posebej v referatu prof. B. Z. M i l o j e v i č a , 
ki je razen tega objavil tudi v »Zborniku za prirodne nauke« Matice Srbske v 
Novem Sadu (28, 1965, str. 145—166) živo napisano poročilo »O životu i radu 
Jovana Cvijiča«. Vsi geografi Jugoslavije se razen tega že od nekdaj zavedamo, 
ka j je pomenil Cvijič ne samo kot ena najmarkantnejših osebnosti v svetovni 
geografski znanosti svoje dobe, temveč tudi kot široko razgledan splošni javni in 
kulturni delavec v času, ko se je snovala politična in kulturna skupnost jugoslo-
vanskih narodov in to kot delavec, ki je pri tem snovanju zelo aktivno sodeloval. 
Vsega tega se dobro zavedamo in zato morda ni potrebno, da bi tudi na tem 
mestu to znova ponavljali. Morda pa se nekoliko manj zavedamo, da ni dovolj, 
če se samo z vso dolžno hvaležnostjo spominjamo Cvijičevega dela in njegovih 
zaslug. Naša dolžnost je tudi, da se povprašamo, ali smo dovolj storili, da bi 
nadaljevali svetle Cvijičeve tradicije, odnosno da bi uspešno delali to, kar bi 
nedvomno delal Cvijič, če bi bil med nami še živ: ubirali današnjemu času in 
njegovim potrebam ustrezne nove poti, iskali novih metod, novih pobud ter na ta 
način poskušali vsaj do neke mere v naši današnji družbi in v današnji med-
narodni znanosti priboriti naši geografiji podobno mesto in podoben ugled kot 
ji ga je v svojem času priboril naš veliki predhodnik. Zdi se, da v tej smeri niti 
zdaleč nismo storiB dovolj in zato tudi ne dovolj dosegli. Zato na j bi naša 
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letošnja proslava ne ostala zgolj proslava, s pogledom obrnjenim samo v lepo 
in zaslužno preteklost, temveč tudi pobuda za prihodnost. Cvijić nam je pred 
desetletji postavil vzgled in začrtal pot, zdaj pa je dolžnost nas, da to pot našemu 
času ustrezno začrtujemo in gradimo naprej. 

Slovenski geografi smo od nekdaj šteli Cvijića tudi za svojega predhod-
nika in pobudnika našega dela. Še posebej nismo pozabili, da je Cvijić takoj 
ob začetku svojega dela svoje strokovno oko, ki je zatem tako na široko zajelo 
vse balkanske dežele in balkanska ljudstva, usmeril tudi na slovenski Kras, kjer 
je zasnoval svoje pionirsko' delo na polju proučevanja krasa. Prav tako nismo 
pozabili, da je Cvijić med prvo svetovno vojno in po nje j zastavil vse sile, da 
bi takrat se porajajoča državna skupnost dosegla tu pri nas, na skrajnem seve-
rozahodu, svoje pravične narodnostne meje. Pri Cvijiću smo se učili in se po 
njem zgledovali ter prav globoko čutili vrzel, ki je nastala za njim. Zato se ga 
tudi ob letošnji stoletnici njegovega rojstva globoko spominjamo, z željo, da bi 
našli v nas dovolj moči, da bi iz tega spomina črpali tudi pobude za nadaljnje 
delo. Zato smo tudi ob spominskih proslavah z vsem srcem ob strani našim srb-
skim in ostalim jugoslovanskim kolegom. Skromen izraz tega so bili na otvorit-
veni slovesnosti 12. oktobra t. 1. tudi glasovi naših zastopnikov: prof Antona 
Melika v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, podpisanega v ime-
nu Univerze v Ljubljani in Geografskega društva Slovenije ter Ivana Gamsa v 
imenu Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni. Pa tudi oba simpozija v Banji 
Koviljači nista ostala brez slovenskih referatov. S. Ilešič 

Zvezni simpozij o agrarni geografiji v Mariboru 
(3. do 5. decembra 1964). 

i 
Komisija za agrarne strukture in agrarne pokraj ine Zveze geografskih 

društev SFRJ in Inštitut za geografijo univerze v Ljubl jani sta v začetku 
decembra 1964 organizirala v Mariboru zvezni simpozij o agrarni geografiji. 
Simpozij, ki se je vršil pod pokroviteljstvom Združenja visokošolskih zavodov 
v Mariboru, je bil v prostorih Gospodarske zbornice v Mariboru. Y priprav-
ljalnem odboru za njegovo pripravo so bili poleg predsednika prof. S. Ilešiča 
in ta jnika B. Ingoliča še prof. V. Bračič, predstojnik Združenja visokošolskih 
zavodov v Mariboru, prof. I. Crkvenčić (Zagreb), predsednik Komisije za 
agrarne strukture in agrarne pokrajine Zveze geografskih društev in doc. У. 
Klemenčič, ravnatelj Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani. Y delovno 
predsedstvo je bil razen tega izvoljen prof. Milisav Lutovac (Beograd). Simpo-
zija se je udeležilo lepo število geografov iz vseh republik, od katerih jih 
je veliko aktivno sodelovalo bodisi z referati in koreferati ali v diskusiji. 

Program simpozija je bil takle. Prvi dan (3. dec.) so bili po otvoritvenih 
formalnostih na jp r e j na dnevnem redu referati prof. S. I l e š i č a »Dosedanje 
smeri in dosežki mednarodne agrarne geografije«, prof. I. C r k v e n č i ć a 
»Socialno-geografski aspekti agrarne geografije« in prof. VI. D j u r i ć a »Re-
zultati istraživanja privrednog dobra Pančevački Rit«. Sledila je otvoritev 
razstave Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani, popoldne pa so se ob 
te j razstavi poleg uvodnega referata V. K l e m e n č i č a »Rezultati .razisko-
valnega dela na področju agrarne geografije v Sloveniji« zvrstili kratki ko-
referati raziskovalcev v terenu, B. I n g o l i č a o starostni strukturi prebi-
valstva v katastrski občini Beričevo, M. J e r š i č a o problemih izrabe tal 
na območju turistične Blejske pokrajine, J. L o j k a o agrarnih elementih 
v urbaniziranem obmestju Škofje Loke, prof. C. M a l o v r h a o vlogi frag-
mentacije zemljišč v ekonomiki individualnih kmetijskih obratov, J. M e d -
v e d a o problematiki klasifikacije agrarnih gospodarstev, M. V o j v o d e o 
problemu transformacije planin v Bohinju, B. B e l c a o demografskih in 
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socialnih pojavih ob procesu podružbljenja kmetijstva v Ljutomersko-ormo-
ških goricah in M. P a k a o učinkih industrijskih središč na agrarno okolico 
ob primeru Zgornjega Dravskega polja. Sledili so, brez zveze z razstavo, še 
referati I. G a m s a o vplivu sprememb v agrarnem izkoriščanju zemlje na 
kraška svojstva in procese, prof. T. K a n a e t a o rezultatih znanstveno-raz-
iskovalnega dela na področju agrarne geografije v SR Bosni in Hercegovini, 
S. K u 1 i š i č a o posestni strukturi naselij Murtera in Betine, Z. P e p e o -
n i k a o nekaterih primerih družbeno-ekonomskega preoblikovanja v bivšem 
okraju Zagreb, prof. M. P o p o v i č a o nalogah, razvoju in stanju agrarne 
geografije v Srbiji, A. S a l i h o v i č a o spremembah agrarne pokrajine vasi 
Nikojeviči v okraju Titovo Užice in 2. S t e p a n o v i č a o ukrepih za pospe-
ševanje kmetijstva v okraju Kragujevac. 

Drugi dan (4. dec.) je bila pod vodstvom prof. VI. Bračiča ekskurzija na 
Dravsko polje. Ekskurzija je posebej obiskala socialistični kmetijski obrat 
Ptuj , ob čigar problematiki se je tudi razvila živa diskusija. 

Tret j i dan (5. dec.) so se zvrstili še preostali koreferati in sicer M. F r i -
g a n o v i č a o socialno-geografskih posledicah depopulaoije agrarnih po-
dročij, VI, K j o k o l e t a o nekaterih aspektih študija agrarnih področij z vidika 
aplikacije v regionalnem planiranju, prof. A. L a h a o agrarni politiki in 
političnem sistemu Jugoslavije, M. L u t o v c a o vplivu industrije na kme-
tijstvo in vaška naselja in M. M i š k o v i č a o izdelavi kart in kartograma 
izrabe tal v drobnejšem merilu. Po obsežni in živahni diskusiji je bila na 
zaključku zborovanja sprejeta resolucija, na kar je še pedolog inž. S t r i t a r 
z Biotehnične fakultete v Ljubljani udeležence v zanimivem predavanju se-
znanil z nekaterimi aspekti pedogeografi j e v Sloveniji. 

Namesto posebnega, podrobnejšega poročila o simpoziju n a j kar 
ponatisnemo poročilo, ki ga je o njem pod naslovom »Jugoslovanski simpozij 
o agrarni geografiji« napisal v reviji »Urbanizem« (6, 1964, st. 313) Vladimir 
K o k o 1 e: 

»Simpozij jugoslovanskih geografov v decembru 1964 bo nemara pre-
lomnica v delu na področju geografskih raziskav pri nas. Prvič v zgodovini 
naše geografije so se namreč srečali številni in zlasti mnogi najvidnejši pred-
stavniki geografije na zborovanju, ki je bilo posvečeno izključno problemom 
raziskovanja. 

To pot je bila tematika posvetovanj in diskusije agrarna geografija. 
Ne po nakl jučju! Ta panoga se je namreč po zaslugi pionirskega dela prof. Ile-
šiča močno razvila in z njo se je jugoslovanska geografija, prav tako pred-
vsem po zaslugi in kvaliteti dela njenega pobudnika, tudi na jbol j uveljavila 
v mednarodnem merilu. 

Simpozij sta organizirala komisija za agrarne strukture in agrarne pej-
saže pri Zvezi geografskih društev SFRJ, ki jo v enako naslovljeno komisijo 
pri Mednarodni geografski uniji povezuje prav prof. Ilešič, in pa Geografski 
inštitut Univerze v Ljiubljani, ki se je v zadnjem času najbol j organizirano 
lotil agrarno-geografskih raziskav. 

Ni seveda presenetljivo, če so domačini, Slovenci, prispevali tudi največ 
referatov, za njimi pa predvsem geografi iz Hrvatske, k j e r je dr. Ivo Crkvenčič 
z univerze v Zagrebu prvi začel in sprožil moderne geografske raziskave. 

Simpozij je dal predvsem priložnost za pregled in orientacijo o delu na 
področju agrarne geografije, nujno pa se je dotaknil seveda tudi delovnega 
področja geografije nasploh. iNe sodi v okvir tega poročila, da bi podrobneje 
analizirali doslej opravljeno delo po vsebinski in metodološki plati. Vse tiste, 
ki agrarni pejsaž in agrarne strukture aktivno preobražajo, pa n a j bi opo-
zorilo na delo, ki ga opravljajo geografi in ki more biti kot analiza določenega 
prostora z določenega vidika marsikje neposredno zanimivo. In ta vidik je 
vsaj v načelu — kompleksen. Nikakor ni zgolj agrotehničen, niti socialen, 
niti ekonomski, marveč sintetičen, tak, ki analizira sklop vseh parcialnih 
vidikov, kakor se izražajo bodisi na zunaj, v pejsažu, bodisi v strukturi agrar-
nega ambienta. 
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Kakorkoli se metode agrarnogeografskih raziskav pri nas — in enako 
v zamejstvu — še nikakor niso ali še niso povsem določeno izkristalizirane 
in je v posameznih študijah poudarek lahko (in dejansko tudi je) dokaj 
različen, so vsaj po večini gradivo, mimo katerega ne bi smel nihče, 
ki obravnava ozemlje ali problematiko, povezano z agrarnim pejsažem oziro-
ma z agrarno strukturo. 

Dva obsežnejša referata, ki bosta z drugimi vred izšla v posebni publi-
kaciji, bosta vsakomur bolje kot ta notica osvetlila značaj agrarnogeografskih 
raziskav in možnosti za uporabo rezultatov, ki jih te vrste raziskovalno delo 
nudi. To sta referat dr. Iva Crkvenčiča in dr. Vladimira Klemenčiča o razvoju 
in rezultatih agrarne geografije v Jugoslaviji ter referat prof. Ilešiča o dose-
danjih smereh in dosežkih mednarodne agrarne geografije. Publikacija bo 
izšla verjetno še v letu 1965 in v redakciji Geografskega inštituta univerze 
v Ljubljani«. 

Posvetovanje o hribovskem kmetijstvu v Velenju 

Pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Celje je Kmetijska sekcija 
društva inženirjev in tehnikov iz Velenja priredila v dneh 19. in 20. februar ja 
1965 v Velenju posvetovanje o hribovskem kmetijstvu Pohorskega Podravja, 
Gornje Savinjske doline in hribovitega zaledja Šaleške doline, zajemajoč 
občine Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje, Mozirje in Velenje. Na 
posvetovanje so bili vabljeni strokovnjaki iz vse Slovenije, ki se ukvar ja jo 
z gospodarsko problematiko hribovskega sveta, tako ekonomisti, agronomi, 
gozdarji, urbanisti, veterinarji i. dr., bilo pa je med udeleženci tudi več hri-
bovskih kmetov. 

Organizatorji posvetovanja so se resno lotili naloge. V velikem delu 
obravnavanega območja so izvedli anketo, ki je zajela niz vprašanj, nanaša-
jočih se na gospodarjenje in problematiko hribovskega kmetijstva in še 
posebej anketo iz dejavnosti turizma na hribovskih kmetijah. Izvajalci ankete 
so imeli podrobna navodila za njeno izpolnjevanje. Splošna anketa je imela 
33 vprašanj, turistična pa 11. 

Obe anketi sta zelo podrobno posegli v sedanje stanje na hribovskih 
kmetijah in opozorili na pereče gospodarsko stanje večine kmetij. Še jasnejše 
je to razkrila razprava, v katero so povečini konstruktivno posegli tudi sami 
kmetje. Splošna anketa je dala pregled čez zemljiško-posestno stanje, struk-
turo prebivalstva, posebej delovno silo, depopulacijo in njeno strukturo, 
kvaliteto zemljišča, stanje mehanizacije in možnosti zanjo, stalež živine, 
število in stanje posojil s potrebno vsoto za obnovo, dohodke in izdatke 
kmetij, stanje poljedelstva, možnost specializacije kmetij, pridelek gnoja in 
uporabo umetnih gnojil, eventualno povečanje kmetijskega zemljišča, pove-
zavo kmeti j z dolino, sodelovanje z zadrugo, odnošaj občine do kmeti j in pre-
gled čez ukrepe, ki bi bistveno vplivali na izboljšanje stanja višinskega 
kmeta. Odgovori na vprašanja dejavnosti turizma n a j bi pokazali realne 
možnosti te dodatne gospodarske panoge za hribovske kmetije, upoštevajoč 
vsaj osnovne težnje, ki jih zahteva čedalje bolj se razvijajoči turizem. 

Na osnovi ankete je bil za obseg velenjske občine izdelan obsežni ela-
borat z naslovom »Hribovsko kmetijstvo občine Velenje«, delo petih avtorjev 
(dr. Štefan Krist, ing. Franček Pajenk. Marjan Salobir, Jože Turnšek, 
ing. Marjan Žagar), ki so ga udeleženci dobili ob prihodu na posvetovanje, 
analiza ostalih dokumentov ankete, ob upoštevanju publiciranih del s tega 
področja pa je bila podana na samem posvetovanju v obliki tehle referatov 
in koreferatov. katere so dobili vsi udeleženci posvetovanja: ing. Dolfe Cizej, 
Stanje in problemi hribovskega kmetijstva s posebnim ozirom na celjsko 
in mariborsko območje; ing. Gvido Fajdiga, Pašno-košni način gospodarjenja 
kot osnova za_gospodarjenje na travnatem svetu hribovskih kmetij; Sušek 
Maks. Gozdarstvo kot činitelj pri reševanju problema hribovskih kmetij; 
ing. Branko Korber, Pomen turizma za hribovske kmetije; ing. Franček Pajenk, 
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Kmetijska strokovna služba in njene naloge na področju hribovskega kme-
tijstva; ing. Ivan Uršič. Dosedanje izkušnje in problemi pri kooperaciji 
s kmetijami v hribovitih področjih; Fedor Pirkmajer , Kooperacija v luči 
pravnih predpisov; ing. Tine Mastnak, Blagovnost in osebni dohodek hri-
bovskih kmetov; Rudi Čretnik, Veterinarska služba kot pomoč pri pospeše-
vanju živinoreje na hribovitih področjih; Drago Meze, Hribovsko kmetijstvo 
v zgornjem porečju Savinje. 

Referati s koreferati, predvsem pa živa in dokaj stvarna razprava, so 
pokazali resnost sedanjega gospodarskega položaja hribovskega kmeta v ob-
ravnavanih pokrajinah. Ta problematika pa ni živa samo tam, marveč je več 
ali manj podobna tudi v ostalem hribovskem svetu Slovenije, kar je bilo dobro 
razvidno iz razprav hribovskih kmetov Idrijskega hribovja in Loških hribov. 

Posvetovanje je dokumentirano razkrilo takle položaj hribovskega 
kmetijstva in problematiko v zvezi z njim. Obstajata dve poglavitni skupini 
hribovskih kmetij : kmetije do 3 ha kmetijskih zemljišč (to niso prave kme-
tije, sa j so večinoma brez gozda, zato je njih glavni dohodek iz nekmetijske 
dejavnosti), ki jih je v Pohorskem Podravju okrog 1/3 vseh obravnavanih 
posestev, in kmetije, ki imajo nad 8 ha kmetijskih površin (te so v večini, 
saj jih je preko 50 % vseh obravnavanih kmetij, prevladujejo v višjih legah 
in pri specializirani proizvodnji jih smemo šteti med izrazite tržne proiz-
vajalce). Hribovske kmetije imajo v povprêcku enkrat več travnikov in 
pašnikov kot njiv; z nižanjem nadmorske višine se ta struktura izpreminja 
v korist njiv. Se vedno močno prevladuje samopreskrbovalno gospodarstvo 
za ljudsko in živalsko prehrano, se pa opaža v zadnjem času zaradi po-
manjkan ja delovne sile tendenca opuščanja njiv v korist umetnih in t rajnih 
travišč. Gozdovi so povsod poglavitni vir hribovskega prebivalstva, medtem 
ko je živinoreja daleč najmočnejša kmetijska panoga, čeprav je v zadnjih 
dveh desetletjih v povprečku močno nazadovala. To velja predvsem za govejo 
živino in ovce, medtem ko je število prašičev že dalj časa v glavnem neizpre-
menjeno. Glavni problem je v pomanjkanju delovne sile, saj prideta 
v povprečku na hribovsko kmetijo komaj dva delovna človeka. Večje po-
manjkanje delovne sile je na velikih kmetijah. Na enega delavca odpade 
povprečno 6—12 ha skupne površine (vštevši gozd), kar je ob minimalni me-
hanizaciji odločno preveč, zato je zanemarjanje in opuščanje kmetij neiz-
bežno. Aktivnega prebivalstva je le 40—50 %, pri tem pa sorazmerno več 
mladine in starejših ljudi kot je splošni povpreček. Zelo kritično je s tanje 
naslednikov na hribovskih kmetijah, saj je brez njih okrog 1/3 hribovskih 
kmetij, med temi pa so v večini večje in velike kmetije, torej take, ki imajo 
možnosti ohranitve, zato je stanje še kritičnejše; v razpravi se je pokazalo, 
da je glavni vzrok takega stanja zakon, ki dopušča drobljenje zemlje na 
kmetijah in s tem siromašenje kmetije z odplačevanjem dedičev, zato je 
nihče noče prevzeti — ta zakon bi morali spremeniti. Depopulacija je v polnem 
razmahu. Ta je večja v bližini industrijskih središč, v območjih dobrih pro-
metnih zvez in v bližini meje (možnost večjih pobegov), le v redkih, od in-
dustrije in prometa oddaljenih področij lahko zasledimo še prenaseljenost 
in oelo višek delovne sile. 

Gospodarskih stavb je na kmetijah dovolj, marsikje celo preveč glede 
na današnje stanje živinoreje. Večina stavb je potrebnih obnove, kar pa 
zahteva veliko denarja (v povprečku 1 milijon dinarjev). Obstoječe orodje 
in stroji so precej primitivni. Plugov npr. je več kot polovica lesenih. 
Večina kmeti j ima elektriko (nekatere, predvsem večje v povirju Savinje in 
Meže, imajo lastne elektrarne), nimajo pa vsi trofaznega toka, zato je elektro-
motorjev šele na neka j več kot polovici kmetij. Ker si pomagajo tudi z ben-
cinskimi pogonskimi motorji, se računa, da ima 2/3 kmeti j motorno pogonsko 
silo. Motorne ročne kosilnice so redke, t raktorj i pa so prave izjeme (v ostalih 
alpskih deželah ima skoraj vsaka kmetija, poleg ostalih kmetijskih strojev, 
tudi traktor). Malo je tudi vprežnih strojev (obračalniki, zgrabljalniki itd.). 
Strojne molže skoraj ni. Neka j več je le motornih žag. Uporaba umetnega 
gnoja je zelo skromna, okrog 50 % hribovskih kmetov pa sploh ne uporablja 
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umetnih gnojil, kar je pa zaradi težavnega dovoza in večjih strmin, na ka-
terih je kmetijsko zemljišče, deloma razumljivo. Ker kupuje jo kmetje tudi 
zelo malo močnih krmil za živino, sta prirast živine in proizvodnja mleka 
slabša. 

Mnoge kmetije so prisiljene ukvarjat i se s stranskimi dejavnostmi, med 
katere štejemo predvsem gozdarstvo, da janje uslug v delovni in vprežni 
živini, domača obrt in turizem. Najpomembnejše je gozdarstvo, ki v večini 
primerov stopa pred kmetijstvo, zato ga ne moremo več šteti med stranske 
dejavnosti. Domača obrt je na hribovskih kmetijah skoraj popolnoma zamrla, 
zato je kot stranska dejavnost minimalna. Turizem si je šele začel utirati 
zahtevno pot. Najpomembnejše med stranskimi dejavnostmi je zato le da jan je 
uslug z vprežno živino in delovno živino (povprečno vsaka druga kmeti ja ima 
konja) ter da jan je hrane in stanovanja delavcem ali njih družinam, zaposle-
nim v industriji ali v gozdu. 

Računi so pokazali, da je znašal povprečni čisti dohodek na anketirano 
kmetijo 98.000 din na leto, ta pa n a j bi služil za razširjeno reprodukcijo in 
obstoječe obveznosti (samo obveznost vz dote je povprečno 185.000 din, iz 
preužitka pa 50.400 din!). Borna, če že ne obupna ekonomska situacija večine 
kmeti j je zato jasna. 

Izboljšanje stanja hribovskega kmetijstva je predvsem v njegovi 
r a c i o n a l i z a c i j i . To pa je stvar celotne družbe in ne le kmeta samega. 
Racionalizacija n a j bi bila predvsem v naslednjem1): i. Poklicno izobraže-
vanje ter pospeševanje hribovskega kmetijstva (šole v obliki kmeti j v sa-
mem hribovskem področju, ki n a j bodo obenem središče znanstveno-razisko-
valnega dela; ustanavljanje usmerjevalnih ali t. im. »pilotskih« hribovskih 
kmetij ; zimske nadaljevalne strokovne šole, itd.). 2. Boljše izkoriščanje tal 
in izboljšanje osnov za delo (ureditev kmetijskih zemljišč, zlasti preciznejša 
razmejitev gozda od travnikov in pašnikov, predvsem v višjih legah). 3. Po-
speševanje živinoreje, v prvi vrsti govedoreje (pretapljanje pasem, z upo-
števanjem izkušenj strokovnjakov in živinorejcev; izboljšanje krmske baze 
in sodobnejši način konserviranja s siliranjem krme; sodobni hlevi s pri-
vezano živino; vzreja telic in bikcev; plemenska središča za vzrejo pujskov 
in plemenskih prašičev; vzdig ovčereje v najvišjih planinskih področjih, k j e r 
predstavljajo ovce marsikje edino možno izkoriščanje ekstenzivnih pašnih 
površin in s tem dodatni vir dohodkov). 4. Tehnizacija, prometne zveze ter 
tržna povezava. Nujna je uvedba motornih kosilnic z žetvenim priključkom, 
dalje strojev za sušenje in spravilo krme ter hlevskih molznih strojev. Vse 
vrste komunikacij v hribovskem svetu n a j bi bile na skrbi občin in gozdnih 
skladov. Nujno je povečanje odkupne cene lesa na panju z namenom, da se 
hribovski kmet lahko bolj posveti kmetijstvu. 5. Horizontalna in vertikalna 
integracija — na principu delitve dela zlasti v horizontalni smeri, in vertikalna 
integracija z dolinskimi posestvi (dolinska družbena posestva n a j bi usta-
navljala hribovska in planinska zrejališča za mlado plemensko živino, kar 
se ponekod že dogaja). 6. Ekonomska učvrstitev hribovskih kmetij za tržno 
proizvodnjo in lastno reprodukcijo (v kompenzacijo za družbeni nadzor nad 
zasebnimi gozdovi, ki so predstavljali kmetom »kmečko hranilnico«, n a j se 
jim omogoči najem dolgoročnega kmetijskega posojila; oprostitev carine na 
tiste uvožene kmetijske stroje, ki jih naša industrija ne izdeluje; rešitev 
vprašanja preživninskega varstva, ki je in bo marsikje zelo pereče). Iz-
boljšanje predstavlja oprostitev in olajšava davščin hribovskim kmetom, ne 
pa tudi istočasno zvišanje dajatev od lesa in za kmečko zdravstveno zavaro-
vanje. Hribovske kmetije, ki imajo pogoje za turizem, bi morale usmeriti 
vse sile v to smer, saj je turizem na sedanji stopnji ekonomskega razvoja 
v svetu med najrentabilnejšimi gospodarskimi dejavnostmi. 

Hribovskega kmeta je treba ohraniti, a ne za vsako ceno, tudi to je 
bila sugestija posvetovanja. Pr i tehtanju možnosti ali nemožnosti ohranitve 
je treba upoštevati ekonomske pogoje. Premajhnim kmetijam je usojena 

1) Predlogi so v glavnem povzeti iz elaborata ing. Cizeja 
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opustelost. Varstvo nad družinami takih kmetij pa bo morala prevzeti družba, 
če take družine niso sposobne drugačne zaposlitve. Večje in velike kmetije 
pa imajo ob realizaciji naštetih pozitivnih predlogov vse možnosti obstanka 
in perspektivnega razvoja. 

Misli, izražene v referatih, koreferatih in obširni razpravi, so zajete 
v šestih točkah zaključkov posvetovanja, ki n a j bi služili »kot osnovna orienta-
cija strokovni kmetijski službi in gospodarskim ter oblastvenim forumom 
pri reševanju hribovskega kmetijstva pri nas v Sloveniji«, tako pravi zadnji 
odstavek »Zaključkov«. 

Obsežnejše smo spregovorili o omenjenem posvetovanju v našem gla-
silu zato, ker je to problematika, ki živo zadeva tudi nas geografe, zlasti 
agrarne geografe, ki obravnavamo geografijo gospodarsko zaostalih področij 
Slovenije. Hriboviti predeli v območju samotnih kmeti j so med značilnimi 
predstavniki te zaostalosti. Proučevanje teh se je pri nas že začelo in prav 
posvetovanje v Velenju je s pridom uporabilo naše rezultate. Zal pa gre 
tovrstno geografsko proučevanje le počasi naprej, še počasneje pa objavl janje 
izsledkov proučevanja. Ker se v zadnjem času postavlja problem hribovitega 
kmetijstva čedalje bolj v ospredje, bi morali z regionalnim proučevanjem 
tega tudi mi pohiteti, če nočemo, da nas čas prehiti. 

Drago Meze 

Poročilo o delu Inštituta za geografijo univerze v Ljubljani za leto 1963/1964 

Inštitut za geografijo se je v preteklem letu še naprej organizacijsko 
izpopolnjeval v okviru treh osnovnih delovnih enot: oddelka za raziskovalno 
delo, Zemljepisnega muzeja in tehnično upravne službe. 

Razširil je stike in sodeloval z geografskimi inštitucijami in organi-
zacijami, ki se ukvar ja jo z istimi problemi, v zveznem in mednarodnem 
merilu. Pričel je z vzpostavljanjem strokovnih stikov z znanstvenimi inšti-
tucijami sorodnih strok v Sloveniji in Jugoslaviji — Inštitutom za narod-
nostna vprašanja, Inštitutom za sociologijo, Urbanističnim inštitutom SRS, 
Kmetijskim inštitutom SRS in Biotehnično fakulteto. 

Raziskovalni oddelek je nadaljeval z delom na proučevanju sodobnih 
procesov in transformacije slovenskih pokraj in v okviru agrarnogeografske 
in demogeografske tematike. Fundamentalne raziskave na tem področju so 
dobra osnova za povezovanje inštitutskega dela s pedagoškim delom na fakul-
tetah, visokih in višjih šolah ter s prakso na področju kmetijstva, urbanizma, 
regionalnega planiranja in socialne politike. Zaključil je več tem, ki so 
deloma že natiskane, deloma pripravljene za tisk in v rokopisu. 

Vzdrževal, poglobil ali na novo je navezal stike z dvajsetimi inštitu-
cijami in okoli petdesetimi sodelavci — geografi iz naslednjih držav: Avstrije, 
Anglije, Belgije, Bolgarije, ÖSSR, Francije, Italije, Madžarske, Poljske, 
Sovjetske zveze, Švedske, Vzhodne Nemčije, Zahodne Nemčije in Združenih 
držav Amerike. 

Posamezniki in ekipe inštituta so se vključile v raziskovalno delo orga-
nov Mednarodne geografske unije, člani vodstva inštituta pa sodelujejo 
s komisijami Mednarodne geografske unije kot dopisni člani. Sodelovali so 
tudi kot zastopniki Jugoslavije z referati na mednarodnih geografskih pri-
reditvah. 

V okviru Zemljepisnega muzeja smo preuredili dokumentacijsko službo, 
ki zajema v razliko od preteklosti tudi dokumente s področja sodobnih pro-
cesov preobrazbe pokrajine. Poleg tega smo nadaljevali z zbiranjem in ure-
janjem historičnega, kartografskega in slikovnega gradiva. V prostorih mu-
zeja smo prirejali razstave v večji meri historično geografske in kartografske 
narave, izven prostorov ob priliki raznih geografskih in drugih prireditev 
v Sloveniji, Jugoslaviji in inozemstvu smo pa sodelovali na razstavah samo-
stojno ali pa z drugimi inštitucijami. Razstavljeno je bilo gradivo s področja 
sodobnih, zlasti agrarno-geografskih in demogeografskih procesov v Sloveniji. 
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V tehnično upravni službi smo izpopolnili kadre predvsem za karto-
grafi jo in dosegli določen napredek v metodah kartografske predstave pre-
obrazbe slovenske pokrajine. Modernizirali smo tudi aparaturo za potrebe 
muzejskega dela. V zvezi z reorganizacijo in modernizacijo inštituta smo 
formirali organe samouprave in postopoma izpopolnjevali principe nagra-
jevanja po učinku. 

Rezultati znanstvenega dela so bili posredovani znanstveni in široki 
javnosti v različnih oblikah. 

I. Objavljena dela doma in v inozemstvu: 
1. Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani: Študije o kmetijski izrabi 

tal v treh vaseh Jugoslavije. Geografski vestnik XXXIV/1962, Ljubljana 1963. 
a) Vladimir Klemenčič, Kmetijska proizvodnja in izraba tal vasi 

Podgorje pri Kamniku. 
b) M. Jeršič, J. Lojk, L. Olas, M. Vojvoda, Kmetijska proizvodnja in 

izraba tal v vasi Sebeborci v Prekmurju . 
c) Dj . Jelić, M. Jeršič, J. Lojk, M. Vojvoda, Kmetijska proizvodnja tal 

v vasi Trebijovi. 
2. Vladimir Klemenčič (Inštitut za geografijo univerze, Ljubljana), 

Dnevni priliv delovne sile v industrijska podjet ja Ljubl jane v letih 1951—1961. 
Geografski vestnik XXXV/1963, Ljubl jana 1964. 

3. Vladimir Klemenčič, Predhodni rezultati proučevanja najnovejših 
geografskih procesov slovenske pokrajine. Geografski obzornik, letnik XI, 
št. 2, Ljubl jana 1964. 

4. Vladimir Klemenčič, Probleme der Almwirtschaft in Jugoslawien. 
Almgeographie, Forschungsberichte 4. Franz Steiner Verlag-Wiesbaden, 1964. 

II. V tisku in sprejeto za tisk doma in v inozemstvu: 
1) Cene Malovrh, Analiza gospodarsko prostorske strukture indivi-

dualnih kmetijskih obratov različnih agrarnih predelov Slovenije. Geografski 
vestnik XXXV/1965, Ljubljana 1965. 

2) Vladimir Klemenčič, The Village of Podgorje in the Slovenian Sub-
Alpine Region. 

3) M. Jeršič, J. Lojk, L. Olas, M. Vojvoda, The Village of Sebeborci 
on the Slovenian Fringe of the Great Pannonian Plain. 

4) Dj. Jelić, M. Jeršič, J. Lojk, M. Vojvoda, The Cadastrian Commune 
of Trebijovi in the Karst Highlands of Hercegovina. 

Vse tri študije so v tisku za posebno publikacijo Poljske akademije 
znanosti v Warszawi. 

5) Svetozar Ilešič, Glavnije napravlenija ekonom-geografičeskih isle-
dovanii v SFRJ. Publikacija IV. Vsezveznega kongresa geografov SSSR 
— Moskva. 

6) Svetozar Ilešič, Le survivants du passé dans le paysage comme 
élément du vrai milieu géographique. Resumé v »Abstracts of Papers« 
XX. mednarodnega geografskega kongresa v Londonu. London 1964. 

7) Ivo Crkvenčić, Vladimir Klemenčič, Land Use Mapping and Stuying 
of Agrarian Structure and Systems in Yugoslavia. 

Publikacija Geografskega inštituta Madžarske akademije v Budimpešti. 
8) Ivo Crkvenčić, Vladimir Klemenčič, Arbeitsrichtungen und Ergeb-

nisse der Agrargeographie in Jugoslawien. Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

III. Dela v rokopisu: 
1) Borut Belec, Agrarna geografija Ljutomersko-ormoških goric. Di-

sertacija. 
2) Vladimir Bračič, Vinorodne Haloze. Socialno geografski problemi 

s posebnim ozirom na viničarstvo. Disertacija. 
3) Jakob Medved, Socialno geografski razvoj Mežiške doline. Disertacija. 
4) Danilo Furlan, Klimatski opis Severovzhodne Slovenije. 
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5) Danilo Furlan, Razporedba srednjih ekstremnih in srednjih mesečnih 
temperatur v Sloveniji (1931—1960). 

6) Svetozar Ilešič, Pokrajinsko geografska karakteristika Severozahodne 
(Podravske) makroregije SR Slovenije. 

7) Vladimir Klemenčič, Nose Marija s sodelavci inštituta, Socialno 
geografska analiza narodnostno mešanega ozemlja v Prekmur ju s posebnim 
ozirom na demogeografske razmere. 

8) Vladimir Klemenčič, Palčič Tone, Demogeografske razmere na Ko-
prskem s posebnim ozirom na italijansko narodno manjšino. 

9) Vladimir Klemenčič, Prostor in čas ter dnevno pretakanje delovne 
sile od k ra j a zaposlitve in obratno. 

10) Vladimir Klemenčič, Agrarni problemi in urbanizacija. 
11) Kolektivno delo inštituta: Poskus ocene ostarelih kmečkih prebi-

valcev na osnovi analize šestih naselij Gorenjske. 
12) Jakob Medved, Problematika agrarnih področij Podravja in Pomurja. 
13) Jakob Medved, Problematika agrarnih področij Haloz in Drav-

skega polja. 

IV. Strokovna izpopolnitev doma in v inozemstvu: 
1) Matjaž Jeršič, enomesečno bivanje v Geografskem inštitutu in drugih 

institucijah na Dunaju, ki se bavijo s problemi geografije turizma. 
2) Jože Lojk, enomesečno bivanje v Geografskem inštitutu in drugih 

institucijah na Dunaju, ki se bavijo s problemi funkcionalnosti naselij. 
3) Mirko Pak, terensko proučevanje Tehnične visoke šole v Miinchnu 

za potrebe izpopolnjevanja v tehniki in metodah terenskega proučevanja. 
4) Dr. Igor Vrišer, štirinajstdnevni obisk v geografskih in urbani-

stičnih institucijah v Warszawi in Wroclawu. 

V. Aktivna udeležba z referati na geografskih kongresih, simpozijih 
in posvetovanjih doma in v inozemstvu: 

1) Profesor Svetozar Ilešič na: 
a) Vsezveznem kongresu sovjetskih geografov v Moskvi kot delegat 

Jugoslavije; 
b) Mednarodnem geografskem kongresu v Londonu; 
c) Osmem kongresu poljskih geografov v Lublinu; 
d) Geografskem inštitutu univerze v Wroclavu; 
e) Zveznem simpoziju za agr. geografijo v Mariboru; 
f) strokovnem seminarju geografov Mislinjske in Mežiške doline na 

Ravnah. 
2) Dr. Vladimir Klemenčič na: 
a) konferenci podkomisije Vzhodnoevropskih držav za agrarno izko-

riščanje zemlje Mednarodne geografske unije v Budimpešti; 
b) mednarodnem geografskem simpoziju v Halle (DDR) ; 
c) Geografskem inštitutu Tehnične visoke šole v Miinchnu; 
č) Sedmem zveznem geografskem kongresu geografov Jugoslavije v 

Zagrebu ; 
d) Zveznem agrarnem simpoziju v Mariboru; 
e) seminarju geografov iz Hrvatske v Zagrebu; 
f) Srbskem geografskem društvu v Beogradu; 
g) seminarju srednješolskih učiteljev Mežiške in Mislinjske doline. 
3) B. Belec, VI. Bračič, B. Ingolič, M. Jeršič, J. Lojk, prof. dr. C. Malovrh, 

dr. Jakob Medved in Vojvoda Metod so sodelovali s koreferati na jugoslo-
vanskem zveznem simpoziju o agrarni geografiji v Mariboru. 

VI. Sodelovanje v mednarodnih geografskih akcijah proučevanja izrabe 
tal in agrarnih sistemov: 

osemčlanska ekipa Inštituta za geografijo je sodelovala v poljsko-
jugoslovanski ekipi na proučevanju naselij Svetine in Izole. Dva člana 
inštituta sta sodelovala v desetčlanski poljsko-jugoslovansko-madžarski ekipi 
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pri proučevanju naselij na KJašubih in Karpatih ter na Mednarodnem teren-
skem simpoziju v Halozah in Slovenskih goricah. 

VII. Sodelovanje s prakso: 
Sodelavci inštituta so individualno ali skupinsko sodelovali pri delu 

raznih komisij v obliki pisanih informacij z republiškimi sekretariati ter 
v obliki diskusij in predavanj na raznih republiških posvetovanjih ter 
okrajnih in občinskih skupščinah v zvezi s problemi kmetijstva, urbanizma 
in socialne politike. Sodelovali smo z republiškim sekretariatom za kmetijstvo 
in gozdarstvo, z republiškim sekretariatom za urbanizem, stanovanjsko iz-
gradnjo in komunalne zadeve, z republiškim sekretariatom za socialno var-
stvo, s skupšično okraja Ljubl jana ter" občinkimi skupščinami Bežigrad, 
Radovljica in P tu j (Ingolič Borut, Matjaž Jeršič, dr. Vladimir Klemenčič, 
dr. Jakob Medved, Mirko Pak in Metod Vojvoda). 

VIII. Sodelovanje v vodstvu in članstvo v zveznih in mednarodnih 
organizacijah: 

1) Prof. Sv. Ilešič: 
a) predsednik zvezne komisije za geografske vede Sveta za družbene 

vede Zveznega sveta za kooi'dinacijo znanstvenega dela; 
b) član agrarno-geografske komisije Zveze geografskih društev Jugo-

slavije; 
c) dopisni Član komisije za aplikativno geografijo Mednarodne geo-

grafske unije; 
d) dopisni član komisije za ekonomsko regionalizacijo Mednarodne 

geografske unije; 
e) častni član Poljskega geografskega društva. 
2) Dr. Vlaaimir Klemenčič: 
a) član zvezne komisije za geografske vede Zveznega sveta za koordi-

nacijo znanstvenega dela; 
b) član komisije za agrarno geografijo Zveze geografskih društev 

Jugoslavije; 
c) predsednik komisije za geografijo prebivalstva Zveze geografskih 

društev Jugoslavije; 
d) dopisni član komisije za agrarno gospodarsko tipologijo Mednarodne 

geografske unije; 
e) član komisije za agrarno izrabo zemlje Vzhodno evropske podko-

misije Mednarodne geografske unije. 

IX. Tuj i obiski v inštitutu: 
Iz Anglije prof. dr. John Hamilton, iz Bolgarije prof. dr. Penčev, iz 

Francije Yves Chataigneau, iz Madžarske prof. dr. Lange, iz Poljske Kania 
Czeslawa, prof. Golachowski, dr. Migaczowa Halina, prof. dr. Mileska iz 
Sovjetske zveze doc. Vsevolod Anučin, iz Zapadne Nemčije prof. dr. Wolfgang 
Hartke. 

X. Organizacija zveznih in mednarodnih geografskih prireditev: 
a) Ob finančni podpori Zveznega fonda in ob sodelovanju komisije za 

agrarno geografijo Zveze geografskih društev Jugoslavije je Inštitut za geo-
grafijo organiziral Jugoslovanski zvezni simpozij o agrarni geografiji v Mari-
boru pod pokroviteljstvom Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru. 
Simpozija se je udeležilo štirideset geografov iz osmih oentrov Jugoslavije, 
predstavniki sorodnih strok — sociologije, pedologije, agronomije in pred-
stavniki družbenih služb. Inštitut je na njem predstavil z dvema referatoma, 
devetimi koreferati in obsežno razstavo teoretična izhodišča, metode ter 
rezultate triletnega dela agrarno-geografskih proučevanj. 

b) Mali mednarodni kolokvij o sodobnih problemih vinorodnih hribo-
vitih področij v Halozah, katerega se je udeležilo 15 geografov iz Ljubljane, 
Zagreba, Miinchna in Wroclawa. 
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Dejavnost Zemljepisnega muzeja: 
Zemljepisni muzej je nadaljeval z zbiranjem in kompletiranjem histo-

ričnega in kartografskega gradiva za ozemlje Slovenije, poleg tega pa pri-
pravljal gradivo za razstave o problemih sodobnih procesov urbanizacije 
in deagrarizacije Slovenije in njenih posameznih delov. 

V prostorih Zemljepisnega muzeja sta bili letos dve razstavi: 
a) razvoj kartografi je na primerih geografskih kart slovenskega 

ozemlja; 
b) Slovenija v moderni karti. 
Izven prostorov muzeja pa smo za razne geografske, urbanistične pri-

reditve in posvetovanja organizirali razstave v večjem ali manjšem obsegu, 
ki so bile samostojne ali sestavni del drugih razstav. 

Gradivo ali eksponate s področja sodobnih procesov urbanizacije in 
deagrarizacije smo razstavljali na: 

a) republiškem posvetovanju slovenskih geografov v Velenju; 
b) republiškem posvetovanju hrvatskih geografov; 
c) na Zveznem kongresu geografov Jugoslavije v Zagrebu; 
d) razstavi »Urbanistični elementi« ob priliki stalne konference mest 

v Ljubl jani ; 
e) zveznem simpoziju o agrarni geografiji v Mariboru; 
f) mednarodnem geografskem simpoziju v Halle (DDR). 

Splošna problematika Inštituta za geografijo: 
Po treh letih je inštitutu uspelo do določene mere izgraditi strukturo 

inštituta po principih družbenega upravljanja. Inštitutu je uspelo ustvariti 
aktivne stike s posamezniki, inštituti in organizacijami v zveznem in med-
narodnem merilu, ki se ukvar ja jo s podobno geografsko tematiko. V stikih 
s prakso smo ob zelo napornem vsklajevanju znanstvenih in praktičnih 
interesov našli oblike, ki so v obojestransko korist znanosti in praksi, zlasti 
pa znanstveni izvirnosti. 

Ob sodelovanju s prakso se nam odpirajo materialne možnosti za nabavo 
dokumentacije in predstavo rezultatov na karti, možnost nabave najnovejše 
tu je literature, kar je v pomoč tistim predavateljem geografije posameznih 
predmetov, ki so vključeni v inštitutsko raziskovalno delo. To jim je osnova 
za njihov dvig strokovne ravni in v pomoč pri predavanjih, seminarjih in 
vajah. Učitelji in asistenti, ki so vključeni v delo inštituta, osebno ali preko 
inštitutov aktivno povezujejo svoje delo z geografskimi institucijami v Jugo-
slaviji in v inozemstvu. 

V raziskovalnem delu inštituta in tudi pri drugih inštitutskih akcijah so 
se vključili učitelji geografije 1џ sodelavci, ki predavajo na Ekonomski 
fakulteti, Fakulteti za arhitekturo in geodezijo. Pedagoških akademijah 
v Mariboru in Ljubljani ter večina učiteljev Filozofske fakultete. Skupaj 
s stalnimi uslužbenci Inštituta znaša število sodelavcev inštituta 24. 

Ker je naša institucija zelo mlada, mora vlagati obilo truda v strokovni 
dvig mladega znanstvenega naraščaja in tehničnega kadra. Ostajajo pa še 
vedno odprta vprašanja ožje specializacije inštitutskih sodelavcev za tista 
področja, ki jih narekuje jo sodobni družbeno-ekonomski procesi Slovenije. 

Na specializaciji in vzgoji mladega kadra bo potrebno v naslednjih 
letih še mnogo storiti. Stiki s prakso so pokazali, da je problematika, ki jo 
raziskuje Inštitut za geografijo, praksi, zlasti družbenim službam v pomoč 
pri njihovem delu. Za nadal jn je delo v tej smeri je potreben določen profil 
kadrov, ki se je ob raziskovalnem delu v treh letih sorazmerno počasneje 
formiral kot so to narekovale potrebe. 

Ni še v celoti rešen problem načina financiranja za povezovanje z ino-
zemstvom. Pomanjkanje sredstev za to lahko postane ovira nadaljnjemu 
razvoju geografske znanosti. Posebno oviro predstavlja tudi način financi-
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ranja po pogodbah, ki ne predvidevajo vzporednega povečanja pogodbene 
vsote naročnika ali sklada z vzporednim naraščanjem cen za materialne 
in osebne dohodke. Dohodki sodelavcev so zaradi tega v zadnjih dveh letih 
pod nivojem povprečnih dohodkov sodelavcev fakultet in drugih univerzitetnih 
inštitucij. 

Posebne težave povzroča tudi pomanjkanje ustreznega prostora, zlasti 
pa to, ker nimamo vseh prostorov v isti stavbi. To nas ovira pri u re jan ju 
in vodenju dokumentacije po sodobnih principih, zaradi česar trpi moder-
nizacija raziskovalnega dela. 

Ravnatelj doc. dr. Vladimir Klemenčič 

Geografsko društvo Slovenije v letu 1965 

Delo upravnega odbora Geografskega društva Slovenije se je v letu 1965 
osredotočilo predvsem na dve nalogi. Za december je posebej za to imenovana 
komisija znanstvene sekcije GDS pripravila posvetovanje o fizični geografiji. 
Z delom pa je pričela tudi že komisija za priprave V. zborovanja slovenskih 
geografov, ki bo maja 1966 na Goriškem. 

Za posvetovanje o fizični geografiji, ki bo 17. decembra, je komisija 
že pripravila program z namenom, da se obravnavajo naloge in pregled 
stanja fizične geografije v Sloveniji ter pomen fizične geografije za pouk 
v šolah in za prakso. 

Zborovanje geografov na Goriškem bo maja leta 1966 v Novi Gorici. 
Dva dni bodo referati, ogled mesta in občni zbor, t ret j i dan pa bo strokovna 
ekskurzija po Goriškem in Posočju. 

Po 26. členu pravil GDS bi moral biti sklican plenum GDS trikrat med 
dvema občnima zboroma. V letu 1965 pa nam je uspelo sklicati plenarno 
sejo le enkrat in sicer v juni ju in še takrat se je niso udeležili predstavniki 
vseh aktivov. Gradiva za razpravo na plenarnih sejah je dovolj, težje pa je 
s finančnimi sredstvi za povrnitev potnih stroškov. 

(Na plenumu je predsednik UO GDS podal poročilo o delu društva od 
občnega zbora pa do plenuma. Opozoril je predvsem na težko situacijo Geo-
grafskega vestnika in Geografskega obzornika v prihodnjem letu v zvezi 
s spremembo UO Sklada za pospeševanje založništva. 

Poročal je tudi o predavanjih in še posebno o javni tribuni o Cerkniškem 
jezeru, ki ga je priredilo Geografsko društvo Slovenije. 

Sekcija za šolski pouk, ki pri svojem delu še nadalje sodeluje z Zavodom 
za napredek šolstva ter z Zavodi za prosvetno-pedagoško službo, je imela 
letos v načrtu pripravo posvetovanja o stanju geografije na raznih vrstah šol 
ter o stanju geografske literature ter učil. Vendar učni načrti doslej še niso 
zbrani in je zato to posvetovanje predvideno za začetek prihodnjega leta. 
Posamezni zvezki revije Geografski obzornik, ki jo izdaja ta sekcija, izhajajo 
letos nekoliko z zamudo. 

Popolnoma samostojno se razvija delo v posameznih aktivih GDS. Iz 
poročil, ki smo jih prejeli, je razvidno, da je posebno živahno delo aktiva 
v Mariboru, k j e r so letos priredili enodnevno ekskurzijo v Haloze in štiri-
dnevno strokovno ekskurzijo v Beneško Slovenijo, s čemer so zaključili 
poznavanje slovenskega etničnega ozemlja izven SRS. Pri svojem pedagoškem 
delu sodelujejo z Zavodom za prosvetno-pedagoško službo, nekateri člani pa 
so vključeni v znanstveno raziskovalno delo Inštituta za geografijo Univerze 
v Ljubljani . 

V Celju so z mnogo dobre volje pripravili sestanek vseh geografov 
v Zrečah in organizirali ekskurzijo v Rogaško Slatino. Večjih akcij pa jim 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo mogoče speljati. 

Ljubljanski aktiv je pripravil v letu 1965 neka j predavanj. Teh bi bilo 
lahko še več, vendar je tudi tuka j ovira slabo finančno stanje. Obveščanje 
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članstva v akcijah društva z obvestili v časopisu in radiu zahteva precej visoke 
finančne stroške, k l jub temu pa je odziv članstva in obisk predavanj navadno 
zelo slab. Upravni odbor društva in aktiv v Ljubljani sta svpje delo pro-
gramsko širše zasnovala, vendar so reševanje nekaterih zadev precej omeje-
vale slabe finančne razmere. Prav zato je bila izvedba ekskurzije na Snežnik 
in Brkine, ki bi n a j bila organizirana v letošnjem letu, preložena na jesen 
leta 1966. 

Y zvezi s pripravami na V. zborovanje v Novi Gorici bo ustanovljen 
tudi aktiv za Primorsko in Goriško. O delu ostalih aktivov ne moremo natanč-
neje poročati, ker od njih nismo prejeli zaprošenega poročila. 

Ob stoletnici rojstva Jovana Cvijića je bila v Srbiji od 1,2. do 14. oktobra 
proslava, ki je obsegala tudi znanstvena simpozija o problematiki naselij in 
prebivalstva ter o problematiki krasa. Proslave in obeh simpozijev se je 
udeležilo precej naših članov. Drugih posebnih uspehov v sodelovanju z Geo-
grafskimi društvi v drugih republikah nismo imeli. Septembra je prenehala 
z delom Komisija za geografske vede pri Svetu za družbene vede, ker je bil 
reorganiziran Zvezni svet za koordinacijo znanstvenega dela. Nova oblika 
vključitve geografije v ta forum še ni znana. 

Nadal ju je jo pa se dobri stiki posameznih naših članov in institucij 
z geografi in geografskimi institucijami v inozemstvu, posebno na Poljskem, 
Češkoslovaškem in Madžarskem. 

Tajnik Jelka Kunaver 
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