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kmetijstva.6 Razen tega je bilo na konferenci sklenjeno, da se napravi načrt 
metode za enotno karto izrabe tal v socialističnih deželah Evrope v podrobnem 
in v preglednem merilu. Ta problematika je predvidena kot diskusijska tema 
na III. regionalni konferenci za izrabo tal. Načrt, da se ta konferenca skliče 
za leto 1968 v Jugoslaviji, dokazuje, kako važen je delež jugoslovanskih geo-
grafov in kako plodovito je sodelovanje na področju izrabe tal, ki ga je pred 
nekaj leti tako hvalevredno začel prof. S. Ilešič. Začetek raziskav na področju 
izrabe tal v ljubljanskem Inštitutu za geografijo, navezava stikov z drugimi 
univerzitetnimi središči v Jugoslaviji in sodelovanje s socialističnimi deželami 
Evrope so sprožili dinamični razvoj geografskih študij in važnih dosežkov 
jugoslovanskih geografov na tem področju. 

1 Land Utilization. Methods and Problems of Research. Proceedings of the International 
Seminar Poland 30. V. — 8. VI. I960. »Ргасе Geograficzne« Nr. 31, Warszawa 1962, p. 260. 

2 S. Ilešič. Mednarodna proučitev kmetijskega izkoriščanja tal. »Geografski vestnik«, 
Ljubl jana 1952, pp. 204—206. 

3 S. Ilešič, L'utilisation du sol en Yougoslavie. Land Utilization, op. cit. pp. 181—186. 
4 J. Kostrowicki-W. Biegajto, Badania Zakladu Geografii Rolnictwa ua terenie Jugo-

slawiji w latach 1962—1964. »Przeglad Geograficzny<, T. XXXVII/1963/, pp. 697—702. 
6 Land Utilization in East-Central Europe. Case Studies. »Geographia Polonica«. Nr. 5, 

Warszawa 1965, p. 500. 

Résumé: La collaboration entre les géographes yougoslaves et polonais sui-
tes problèmes de l'utilisation du sol 

M. Wl. B i e g a j l o , membre du Departement de géographie agraire à 
1' Institut de Géographie de Г Académie polonaise des Sciences à Varsovie, 
présente un bref aperçu sur la collaboration très active entre les géographes 
polonais et yougoslaves sur les problèmes de l'utilisation du sol. À cette colla-
boration, declenchée par une Conférence internationale sur ces problèmes, 
tenue à Varsovie en 1960 en présence des spécialistes des pays socialistes de 
l'Europe Centrale, donnèrent l'iniciative prof. J. Kostrovicki du coté polonais 
et prof. S. Ilešič du coté yougoslave. Les premiers résultats en ont été pré-
sentées dans l'ouvrage »Land Utilization in East Central Europe. Case Studies«, 
publié dans la serie »Geographia Polonica« nr. 5, Varsovie 1965. 

NAČRTOVANJE JUGOSLOVANSKEGA IN SLOVENSKEGA 
NACIONALNEGA ATLASA 

I v a n G a m s 

V tujini zlasti po zadnji vojui vedno pogosteje izhajajo šolski, statistični, 
urbanistični, planski, demografski, geografski, nacionalni, regionalni in dru-
gačni atlasi. Za geografijo so najbolj pomembni regionalni in nacionalni atlasi, 
ki so postali pomemben vir poznavanja tujih dežel1.2, ker nudijo kartografske 
prikaze iz različnih panog (in torej niso tematski, to je posvečeni eni sami 
stroki, kot so npr. zgodovinski, hidrološki itd.). Resnici na ljubo pa je treba 
reči, da ni objektivnih meril, po katerih bi obstoječe atlase nesporno ločili 
na tematske, regionalne, nacionalne, geografske in podobno. Samo po naslovu 
je pogosto težko ali nemogoče presojati vrsto atlasa, ker označuje navadno 
le teritorij (npr. Atlas Štajerske). 

Te uvodne misli je bilo treba zapisati tudi zato, ker se je zadnji čas pri 
nas pisalo,3 da je Jugoslavija med zadnjimi evropskimi državami, ki še niso 
izdale svojega nacionalnega atlasa in ga še tudi ne pripravljajo. Ta trditev je 
bila napisana na podlagi knjige National and Regional Atlases (Poljska aka-
demija znanosti, Varšava 1964), ki je izšla v okviru dela I. 1959 na svetovnem 
geografskeöi kongresu v Rio de Janeiru osnovane Mednarodne komisije za 
nacionalne atlase. Sestavljalci seznama atlasov so se izognili težavam pri 
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ločitvi regionalnih atlasov od nacionalnih in jih obravnavajo skupno. Če 
sodimo po naslovih atlasov, ki so navedeni v tej knjigi, in če upoštevamo 
na priloženi karti kategoriji »nacionalni atlasi« in »kvazinacionalni atlasi« 
ter znanje o novejših atlasih ter pripravah po svetu, se res lahko prepričamo, 
da spadamo v tem pogledu med najbolj zaostale države v Evropi, med ka-
terimi sta še Irska in Albanija. Vprašanje izdaje jugoslovanskega atlasa je 
tako postalo zares vprašanje prestiža naše države in še posebej naše geo-
grafije, saj nacionalne atlase največkrat načrtujejo geografi v sodelovanju 
z drugimi panogami (statisti, planerji, demografi, geodeti itd.). 

Pregled obstoječih nacionalnih in regionalnih atlasov evropskih dežel 
nudi nekatera zanimiva spoznanja. Od kapitalističnih držav prednjačijo v 
izdajah teritorialno srednje velike in male države. Dober primer je Finska, 
ki je 1. 1S99 kot prva država na svetu izdala svoj nacionalni atlas4 in katere 
najnovejši atlas5 je na zelo visoki strokovni in tehnični ravni. Ne zaostajajo 
mnogo atlasi Avstrije,6 Švedske.7 Avstrijski zvezni atlas prikazuje nekatere 
pojave tudi v okviru jugoslovanske Slovenije. Tudi avstrijske dežele so izdale 
svoje atlase, ki jim predsednik že omenjene mednarodne komisije očita 
domovinoznanski značaj.8 Dober atlas ima tako Spodnja Avstrija z Dunajem,8 
enako Štajerska,10 slabšega Salzburška11 in najslabšega Koroška,12 ki nima 
svoje univerze. 

Trditev, da med evropskimi državami prednjačijo male, do nedavna ni 
držala za Švico, ki je šele pred kratkim pričela izdajati svoj atlas v snopičih 
s sodelovanjem geodetov in geografov.15 

Večje države dajejo prednost regionalnim atlasom (ZDA, SZ, Francija, 
ZR Nemčija). Izjema je Velika Britanija, katere najnovejši atlas14 je med 
najboljšimi v metodičnem pogledu in zelo natančen pri upodabljanju gospo-
darskih in klimatoloških pojavov. Nemške dežele po zadnji vojni načrtno 
izdajajo planske atlase, ki pa se po vsebini ne ločijo mnogo od splošnih, 
nacionalnih. Zvezni atlas je tam predviden kot poslednji.15 

Od socialističnih evropskih držav imata lepo tradicijo Češkoslovaška" 
in Poljska, kjer imajo povojni šolski atlasi17 že značaj nacionalnih. Češko-
slovaška18 je pred kratkim izdala vojaški atlas, ki ima mnoge geografske 
karte. Zadnje desetletje pa so se socialistične države temeljito lotile priprav 
za izdajo modernih obsežnih atlasov. Priprava atlasa je ena od poglavitnih 
nalog tamkajšnjih geografij in sorodnih strok, ki jih koordinirajo posebne, 
od naj"1*» !̂!1 1tžoT0;i, organov ustanr.-'ij^ne Voniisiie za atlas. P« naïom 
znanju so tik pred izdajo atlasi Češkoslovaške in Madžarske in tudi Poljaki 
so izrisali večino kart. Čeprav ima kartna priloga v knjigi Monografija 
Romunije enačaj nacionalnega atlasa in je tudi romunski šolski atlas1' mnogo 
več kot šolski, pripravljajo še večjega in boljšega. Ze več let pripravljajo 
atlas tudi v Bolgariji. Čeprav obsega Fiziko-geografičeskij Atlas Mira odlične 
tematske karte za SZ, pripravljajo sovjetski geografi nov atlas v barvni 
tehniki, ki je dala odlične rezultate pri izdaji regionalnih atlasov. 

Bera jugoslovanskih atlasov je borna. Imamo dva šolska atlasa s te-
matskimi kartami. Enega od njiju, Geografski atlas Jugoslavije (Znanje, 
Zagreb 1961) navajajo nekateri (npr. Atlas of Great Britain, knjiga National 
and Regional Atlases) kot nacionalnega. Obsega res 52 tematskih kart Jugo-
slavije v merilu 1:6,000.000 ter 6 kart Jadranskega morja. Toda že format 
14,5 X 21,5 cm in merilo kart izpričujeta, da je šolski atlas, ki pa je danes 
glede statističnega gradiva (iz 1. 1953, le malo iz 1. 1960) že zastarel. Od te-
matskih atlasov izhajata zdaj klimatološki atlas (prvi del: temperature) in 
etnološki atlas Jugoslavije, v pripravah pa so še arheološka topografija in 
zgodovinska topografija. Regionalnih atlasov ni in videz je, da heterogenost 
države, ki drugod vzpodbuja izdajo regionalnih atlasov, pri nas to kulturno 
dejavnost zavira. 

Tik predno je bila razpuščena, je Komisija za geografske vede pri zvez-
nem svetu za znanstveno delo (komisiji je predsedoval prof. S. Ilešič, ki je že 
v okviru Zveze geografskih društev Jugoslavije izdeloval osnutke za jugo-
slovanski atlas) izposlovala zvezno temo: »Študijski projekt atlasa Jugosla-
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vije«. Izdelavo je spomladi 1965 prevzel Inštitut za geografijo univerze v 
Ljubljani. Ta je osnoval širši in ožji redakcijski odbor za izdelavo elaborata. 
Širši odbor so sestavljali vodje komisij, ki jih je bilo petnajst (za geologijo, 
geomorfologijo, klimatologijo, hidrologijo, oceanografijo, pedologijo, vegeta-
cijo, historično geografijo, demogeografi jo, naselja, agrarno geografijo, indu-
strijo s proizvodno obrtjo, terciarne in kvartarne dejavnosti, promet, urba-
nizem). V komisijah so delovali strokovnjaki iz vseh republiških središč in 
Reke. Širši odbor je vključeval tudi ožjega v Ljubljani, ki mu je posle vodil 
poseben sekretariat (v sestavi dr. J. Medved, dr. M. Pak in podpisani kot 
vodja od marca 1966). 

Te številne skupine s člani iz vse Jugoslavije, ki je pokazala vse dobre 
in slabe strani dela zveznih komisij, je do jeseni 1966 izdelala načrt jugo-
slovanskega atlasa, za katerega si je že prej prizadevala Zveza geografskih 
društev Jugoslavije in s peresom nekateri drugi geografi, ki so se udeležili 
sestankov Mednarodne komisije za nacionalne atlase.®021 

Projekt atlasa Jugoslavije, ki ga je Inštitut za geografijo poslal jeseni 
1966 zveznemu fondu za znanstveno dejavnost, predvideva 82 kartnih listov 
s skupno 187 kartami. Snov, ki jo naj karte upodabljajo, je izbrana tako, da 
bi atlas služil čim širšim potrebam (prostorsko urejanje in planiranje v naj-
širšem smislu, poslovno življenje vobče, izobrazba v šolah in izven nje ozi-
roma spoznavanje domovine, reprezentanca v tujini, potrebna zlasti v času 
odpiranja jugoslovanskega trga svetovnemu gospodarstvu itd.). Po številu 
listov si panoge sledijo v naslednjem vrstnem redu: demogeografija (12 listov), 
industrija (10), hidrografija (7), agrarno gospodarstvo (7), klima in turizem 
(po 6) itd. Pri klimi je že upoštevano, da izhaja zvezni klimatski atlas. Pri 
pregledu gradiva za prirodoslovje se je pokazalo, da so se že vse panoge 
lotile podrobnejšega terenskega kartiranja in da že obstojajo večje ali manjše 
ustrezne karte Jugoslavije, da pa kaj takega ni za geomorfologijo (staro 
Jovanovičevo geomorfogenetsko karto22 ne moremo šteti v to vrsto). Nepo-
sredno za atlas bi bilo mogoče prirediti v celem le malo kart. Pri večini bi 
bila potrebna ponovna in temeljitejša obdelava po že zbranih statističnih in 
drugih podatkih. 

Načrtovalci so se v znatni meri držali navodil Mednarodne komisije 
na nacionalne atlase.23. 24 

Osnovna karta Jugoslavije v predvidenem atlasu bi bila v merilu 
1:1,500.000, kar je v skladu z drugimi atlasi za toliko ozemlje kot je jugo-
slovansko. Ustrezni format celega atlasa bi bil 50 X 70 cm. Na liste takega 
formata je mogoče vnesti dve Jugoslaviji v merilu 1:2,000.000, štiri v merilu 
1:3,000.000 itd. Osnovne teritorialne enote, ki bi jih karte upodabljale, bi bile 
upravne občine. 

Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani je obenem s podrobnim pred-
logom za izdelavo atlasa poslal zveznemu fondu za znanstveno dejavnost 
predlog, da naj zvezni svet za znanstveno delo osnuje zvezno komisijo za 
izdelavo atlasa in da naj vzame atlas v delovni program. Moralno breme, 
da se tudi Jugoslavija uvrsti med izdajatelje nacionalnega atlasa, smo s tem 
geografi formalno prevalili na odgovorne institucije. Upamo, da bodo te 
uvidele primernost, najprej izdati splošni atlas kot sintetično upodobitev 
vseh domovinoznanskih panog, in šele nato preiti k izdajanju tematskih 
atlasov. 

Četudi bi v doglednem času izdali zvezni atlas, bi ostajala v naši hetero-
geni državi potreba, da tudi republike izdajo svoj atlas. To velja tudi za 
Slovenijo, ki je v marsičem na eksponiranem položaju. To potrebo so geografi 
čutili že pred drugo svetovno vojno, ko so pričeli v okviru posebnega re-
dakcijskega odbora (pod vodstvom prof. dr. V. Bohinca) zbirati gradivo za 
atlas Dravske banovine. Začeto delo je prekinila fašistična okupacija 1. 1941, 
ko je bilo gradivo zaplenjeno ali porazgubljeno.25 Geografi smo na sestankih 
Geografskega društva Slovenije večkrat poudarjali potrebo po lastnem 
atlasu in tudi v okviru drugih strok (zlasti med urbanisti) so večkrat osnovali 
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komisije za izdelavo atlasa. Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani je 
septembra 1964 prevzel pri Skladu Borisa Kidriča temo »Priprava gradiva 
za nacionalni atlas Slovenije« in tudi za to nalogo osnoval podobna organiza-
cijska telesa kot za jugoslovanski atlas, le da v slovenskem okviru. Pri 
načrtovanju slovenskega atlasa smo geografi naleteli na odobravanje pri 
številnih sorodnih strokah, ki opravljajo terensko kartiranje ali ki tudi sicer 
želijo, izsledke svojega dela prikazati na kartah Slovenije, a same niso spo-
sobne, izdati tematski atlas. Vso podporo pri načrtovanju smo našli tako pri 
gozdarjih, biogeografih in pedologih in tudi pri vrsti nadaljnjih strok. 

V osnovi je predlog za slovenski atlas podoben temu za jugoslovanski 
atlas, le da upošteva posebne slovenske razmere. Predlagani atlas naj bi 
obsegal 96 kartnih listov s skupno 168 kartami. Po številu predvidenih kart 
si sledijo: klimatologija (16 listov), agrarno gospodarstvo (12), demogeogra-
fija (10), socialno-ekonomske panoge (9), po šest listov naj bi zavzele indu-
strija z obrtjo, turizem, zgodovina z etnologijo, geomorfologija z regionaliza-
cijo itd. Osnovna karta Slovenije naj bi bila v merilu 1:500.000, kar bi omo-
gočilo, prikazati družbeno-geografske pojave v okviru katastrskih občin 
oziroma naselij. Atlas v takem merilu bi lahko bistveno boljše rabil plani-
ranju kot atlas Jugoslavije v merilu 1:1,500.000. Osnovna karta Slovenije bi 
lahko prikazala z dobro barvno tehniko celo do štiri pojave istočasno v 
okviru katastrskih občin, medtem ko bi za razprostranjenost enega pojava 
po kat. občinah zadostovalo merilo 1:750.000. Na enem listu predvidenega for-
mata atlasa 56,8 X 42,2 cm bi lahko vrisali štiri karte Sloveni j v merilu 
1:1,000.000 itd. 

Za izdelavo slovenskega atlasa bi bilo manj tehničnih težav kot za jugo-
slovanski atlas. Zanj je na razpolago tuđi več pripravljenega gradiva. Mnogo 
smo ga pripravili z dosedanjim delom tudi geografi in prav atlas bi prav 
ovrednotil številne naše izsledke ter jih napravil dostopne široki javnosti. 

Pri prizadevanjih, da bi začeli z delom na prvem snopiču, smo uvideli, 
da je resna ovira za sprejetje tega dela v program republiških organov ne-
poznavanje bistva in pomena nacionalnega atlasa. Zato je Inštitut za geogra-
fijo univerze organiziral v oktobru 1966 javno razstavo pod naslovom »Tuji 
nacionalni atlasi in gradivo za nacionalni atlas Slovenije« na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Ali so vsa ta prizadevanja rodila uspeh, bo pokazala 
bodočnost. Nedvomno smo s tem delom geografi pokazali dobro voljo, da 
pomagamo pri popularizaciji znanstvenih izsledkov na najlaže razumljiv in 
najhitrejši način: z upodobitvijo na karti. Ne glede na trenutni uspeh ali 
neuspeh smo geografi po mojem mnenju dolžni, da stavljamo nacionalni atlas 
Slovenije med naše najbolj pereče naloge. 
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Zusammenfassung: Programmierung des jugoslawischen und slowenischen 
Nationalatlanten 

I v a n G a m s 

Am Anfang werden einige Eigentümlichkeiten der National- und Regional-
atlanten in den europäischen Ländern erwähnt. Dann folgt die Beschreibung 
der Arbeit an der Programmierung des jugoslawisehen Nationalatlanten, die 
das Geographische Institut der Universität in Ljubljana im Jahre 1966 durch-
geführt hat. Bei der Programmierung haben die Geographen und andere 
Fachmänner aus allen nationalen Kulturzentren in Jugoslawien mitgearbeitet. 
Der programmierte Atlas mit Format 50 X 70 cm soll 97 Seiten mit 187 Karten 
enthalten. Der endgültige Beschluss für den Beginn der Ausarbeitung des 
Atlanten ist zur Zeit noch nicht genommen worden. 

Das gleiche Institut hat auch einen Atlas von Slowenien programmiert. 
In Verbindung mit dem Regionalplan von Slowenien besteht Hoffnung, mit 
dem Atlas beginnen zu können. 

MEDNARODNI KOLOKVIT O EKONOMSKI REGIONALIZACIJI V 
STRASBOURGU 

(junij 1967) 

S v e t o z a r I l e š i č 

V dneh od 26. do 30. junija 1967 je bilo v Strasbourgu v okviru tamošnje 
univerze mednarodno posvetovanje o problemih ekonomske regionalizacije. 
Osnovni povod za kolokvij je bilo V. zasedanje Komisije za metode ekonom-
ske regionalizacije Mednarodne geografske unije, sklicano v Strasbourg 
v smislu sklepa IV. zasedanja 1. 1965 v Brnu (gl. poročilo v Geografskem 
vestniku XXXVII, 1965, str. 180—182). Toda zborovanje je francoski Centre 
national de la recherche scientifique vsebinsko in po številu udeležencev raz-
širil s tem, da je dodatno k seji komisije organiziral dvodnevni kolokvij z na-
slovom Régionalisation et développement, ki nai bi obravnaval tematiko 
regionalizacije dežel in področij v razvoju. Kolokvija se je razen šestih rednih 
članov in skoraj vseh dopisnih članov komisije udeležilo še več kot 40 drugih 
geografov-specialistov, ki so bili povabljeni na sodelovanje v zvezi s tematiko 
drugega dela zasedanja. Med temi udeleženci je vzbudila pozornost izredno 
močna skupina sovjetskih geografov. Iz Jugoslavije sta se posvetovanja ude-
ležila dopisna člana Komisije prof. Veljko Rogič iz Zagreba in podpisani. 
Glavni organizator kolokvija s strani strasbourške univerze je bil profesor 
Etienne J u i l l a r d , breme tehnične organizacije pa sta mu pomagala nositi 
sodelavca Geografskega inštituta strasbourške univerze Georges Lutz in 
Sylvie Rimbert. V imenu Centre national de la recherche scientifique je sode-
loval na zborovanju prof. Pierre M o n b e i g iz Pariza, ki je tudi pozdravil 
udeležence na slavnostni večerji, prirejeni v znani Ancienne Douane v starem 
Strasbourgu. Sprejem je udeležencem priredil tudi rektor strasbourške 
univerze. 
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