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18 V okviru bilateralnega sodelovanja in pomoči so češkoslovaški geografi izdelali tudi 
program za atlas Gane (Glej A Project of the Atlas of Ghana. Prague 1965). 

» Atlas geografie, Republic socialista Romanie, Bucuresti 1965. 
20 S. Nikolić, Nacionalni atlasi i nj ihova sadržina. Savetovanje o kartografiji . Beograd 1959. 
21 S. Nikolić, Rad komisije za nacionalne atlante. Glasnik srpskog geografskog društva. 

1, 1)959. 
12 P. Jovanović, Pregledna geomorfološka karta kraljevine Jugoslavije. Zbirka karata 

Geogr. dr. Beograd 1933. 
:J Atlases Nationaux. Moskva. 
21 K. A. Sališčev, Nationalatlanten. Pett. Geogr. Mitt., 1, 105, Gotha 1960. 
25 Po izjavi prof. dr. V. Bohinca. 

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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Prva dva dni sta bila odmerjena sejam Komisije, ki pa so bile odprte 
tudi vsem drugim udeležencem kolokvija. Na dnevnem redu so bili referati 
članov komisije v smislu programa, določenega že na zasedanju v Brnu. Za-
sedanje je otvoril predsednik Komisije prof K. D z i e w o û s k i (Varšava), 
ki je podal uvodni referat o dosedanjem delu komisije, o njegovih rezultatih, 
ki so se pokazali kar zadovoljivi, in o bodočih nalogah Komisije, ki bo zaklju-
čila svoje delo na XXI. mednarodnem geografskem kongresu 1. 1968 v New 
Delhiju. Člani komisije so ob tej priliki dobili v roke tudi vsebinsko bogato, 
lepo urejeno in dobro opremljeno publikacijo zadnjega zasedanja Komisije 
v Brnu (Economic Régionalisation. Proceedings of 4'h General Meeting of the 
Commission on Methods of Economic Régionalisation of the IGU, September 
?—12. 1965 in Brno, Czechoslovakia, ed. by dr. Miroslav M a c k a, CSc., Praga 
1967, 271 strani). Že iz predsednikovega poročila, kakor tudi iz dodatnega 
poročila F. E. I. H a m i l t o n a (London) je bilo nato razvidno, da je delo na 
bibliografiji ekonomske regionalizacije zelo napredovalo. Poleg že objavljenih 
bibliografij za ZDA in ZSSR so pripravljene tudi že druge bibliografije, tako 
za Anglijo in za evropske socialistične države. Za dežele z nemškim in s fran-
coskim jezikom so jih udeleženci konference dobili že v roke (Economic 
Régionalisation, A Bibliography of Publications in the German Language. Com-
piled by Ch. S t r e u m a n n , assisted by G. K l u c z k a and R. D. S c h m i d t. 
Institut für Landeskunde in Bad Godersberg, 1967 strani 311. — Région et 
Régionalisation dans la géographie française et dans d'autres science sociales. 
Bibliographie analitique présentée par Paul C l a v a l et E. J u i l l a r d . Paris 
1967, strani 97). Od njih je druga več kakor samo bibliografija; je tudi kratka 
analiza razvoja pojmovanja regije in regionalizacije v Franciji. 

Z matematičnimi metodami v ekonomski regionalizaciji se je ukvarjal 
referat, ki sta ga pripravila B. B e r r y (Chicago) in A. W r o b el (Varšava). 
Kljub očitni koristnosti teh metod so se vendar, podobno kot že v Brnu, v di-
skusiji pojavljali kritični pomisleki zoper njihovo preenostransko in pre-
abstraktno uporabo. Zoper preveč mehanično, zgolj statistično analizo so 
bile izrečene kritične pripombe ob referatu M. B l a ž e k a (Praga) o primer-
jalni analizi upravne regionalizacije v svetu, ki je razlike v načelih upravne 
razdelitve po posameznih državah zajela preveč mehanično statistično, 
samo na osnovi demografskih in drugih statističnih podatkov, ne da bi se 
dovolj spuščala v analizo družbenih vzrokov, ki so privedli do takšne ali 
drugačne »statistično« naslikane razdelitvene sheme. Kakor vedno, se je 
globlje in kompleksneje spustil v analizo H. B o b e k (Dunaj) v svojem 
referatu z naslovom »Metoda za merjenje ravni socioekonomskega razvoja 
v kompleksnih regijah različne vrste«. Nov, geografsko zelo zdrav prizvok 
v dosedanje delo Komisije je prinesla tematika, zadevajoča vlogo prirodnih 
virov v oblikovanju ekonomskih regij, ki jo je v svojem referatu, sestav-
ljenem na temelju sovjetskih Izkušeni, obdelal A. M i n e (ZSSR). O tipu 
urbanih regij je poglobljeno poročal še K. D z i e w o Л s k i , prof. St. L e s z -
c z y c k i pa je predstavil nadaljnje svoje delo na zasnovi svetovne karte 
ekonomskih regij, o kateri je poročal že na zborovanju v Brnu. 

Svoje delo je Komisija zaključila s temile sklepi: 
1. Da se do kongresa v New Delhiju objavijo rezultati dela na stras-

bourškem zasedanju in sicer v obliki publikacije o numeričnih osnovah re-
gionalizacije, ki naj jo objavi Geografski inštitut Poljske akademije znanosti, 
in publikacije o primerjalni analizi upravnih razdelitev, ki naj jo pripravi 
Geografski inštitut Češkoslovaške akademije znanosti. 

2. Da se nadaljuje in zaključi delo na ustreznih bibliografijah. 
3. Da se za kongres v New Delhiju pripravi zaključno poročilo Komisije, 

vsebujoče posebej poročila o kvantitativnih metodah ekonomske regionali-
zacije, o socio-ekonomskih strukturah predindustrijskih družb, o vlogi 
regionalnih struktur v ekonomskem razvoju družb, o vlogi prirodnih virov 
v oblikovanju regionalnih struktur in o problemih upravne regionalizacije. 

4. Da se naj na kongresu v New Delhiju sproži predlog za ustanovitev 
nove komisije, ki naj bi preučevala vlogo regionalnih struktur v ekonomskem 
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razvoju in s tem nekako nadaljevala delo dosedanje Komisije za ekonomsko 
regionalizacijo. 

V drugem delu zborovanja, v okviru kolokvija Régionalisation et déve-
loppement, so bili razen članov komisije zelo aktivni člani drugi, zlasti 
francoski in sovjetski udeleženci. Med referati je vzbudil posebno pozornost 
referat, ki ga je v sodelovanju z O. D o l l f u s o m in J. G a l l a i s e m pri-
pravil J. T r i c a r t (Strasbourg) z naslovom »Fizični faktorji in regio-
nalizacija«. Ta referat je hkrati z že omenjenim referatom A. Minca močno 
prispeval k temu, da je bila problematika ekonomske regionalizacije na 
strasbourškem zborovanju postavljena mnogo širše, zares kompleksno geo-
grafsko in ne preenostransko ekonometrično. To je močno prišlo do izraza 
tudi v zaključni diskusiji, v kateri je zlasti J. D r e s c h (Pariz) znova ener-
gično podčrtal, da morajo geografi tudi na tem proučevalnem področju v 
polni meri obdržati svoj posebni kompleksni aspekt in svoje posebne metode, 
kar edino lahko dokaže življensko upravičenost njihovega posebnega delov-
nega področja. 

Drugi referati tega dela zborovanja so prav tako mnogo prispevali k 
metodološkim vprašanjem, čeprav so se seveda omejevali na ožjo problema-
tiko regi je in regionalizacije dežel v razvoju. G. S a u t t e r (Bourg-la-Reine) 
je poročal o temi »Tradicionalna regija v tropski Afriki«, J. G a l l a i s 
(Strasbourg) o »regionalnih depresijah« v deželah v razvoju, pred vsem ob 
primerih iz Afrike in Južne Amerike. B. K a y s e r (Toulouse) je referiral 
o transformacijah regionalne strukture po komercialnem gospodarstvu v ne-
razvitih deželah, prav tako ob primerih iz Afrike in Latinske Amerike, 
O. D o l l f u s (Strasbourg), v sodelovanju z Gallaisom, Raynalom in Tricartom 
o vlogi mest v oblikovanju regij v nerazvitih deželah. Od referatov sovjet-
skih udeležencev je posebno uspel referat G. S d a s j u k o vlogi države 
v ekonomski regionalizaciji Indije, ki je bil zaradi svoje vsebinske in obli-
kovne dovršenosti sprejet s spontanim aplavzom. Zanimanje je vzbudil tudi 
referat I. V. K o m a r j a (Moskva) o regionalizaciji v deželah v razvoju. 
Ob izvajanju ekonomista J. C. P e r r i n a (Aix-en-Provence), ki ga je eden 
od diskutantov označil kot »tolerantnega in razumnega ekonomista« in ki je 
pripravil tehten referat z naslovom »Regionalni razvoj, shema analize 
ekonomista« pa se je razpredla zanimiva razprava o različnih raziskovalnih 
poteh geografov in ekonomistov, ki pa lahko ustvarijo, če so dobro vsklajene, 
»prav posrečeno dvojnost«. Te in podobne načelne razprave so dale celot-
nemu zborovanju posebno tehten značaj. Dokazale so, da lahko zlasti vpliv 
francoske geografske šole tudi na področju, kakršno je ekonomska regiona-
lizacija ali pa problematika področij v razvoju, krepko prispeva k temu, 
da se geografija reintegrira in še nadalje razvija svoje lastno delovno 
področje, ki regije — kakor sem tudi sam podčrtal v diskusiji — ne preučuje 
samo kot abstrakten matematični model, temveč kot živo, konkretno stvar-
nost, ki jo mora spoznati tudi v terenu, z vsemi njenimi, ne samo družbe-
nimi, temveč tudi fizičnimi sestavinami. S te plati je zborovanje lahko vzbu-
dilo v vsakem udeležencu, ki mu je usoda geografije res pri srcu, samo 
optimistične občutke. 

Te občutke je še potrdila enodnevna ekskurzija po spodnji Alzaciji 
od Vogezov do Rena, ki je zborovanje zaključila. Ze samo ime vodje ekskur-
zije, prof. Etienna Juillarda, je jamčilo za njeno pravo geografsko kompleks-
nost, čeprav je bil njen namen pokazati predvsem krajevne kontraste v eko-
nomskem razvoju. Za vso to krepko utrditev pravega geoerafskega duha 
v nas smo bili prof. Juillardu in vsem drugim organizatorjem zborovanja 
resnično hvaležni. 

Résumé: Colloque sur la régionalisation économique à Strasbourg. 

Svetozar I l e š i č , membre correspondant de la Commission des métho-
des de régionalisation économique de l'UGI, présente un bref rapport sur la 
Ve Conférence de la Commission, tenue du 26 au 30 juin 1967 m à Strasbourg 
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et suivie d'un Colloque sur la »Régionalisation et développement«, organisé 
par le Centre National de la Recherche Scientifique. L'auteur du rapport 
estime que le Colloque est parfaitement réussi, grace aux efforts de la Com-
missions sous la présidence de K. D z i e w o n s k i (Varsovie), aux efforts 
des organisateurs strasbourgeois du Colloque sous la direction de M. E. 
J u i 11 a r d ainsi qu'aux contributions du Centre National de la Recherche 
Scientifique sous la direction de M. P. M o n b e i g. D'après l'avis de l'auteur 
du rapport, c'est surtout l'esprit vraiment géographique qu'y était renforcé 
grace aux contributions apportées — soit dans les communications soit dans 
les discussions — par nos collègues français (J. D r e s c h , P. T r i c a r t , 
E. J u i l l a r d et autres). De ce point de vue il faut spécialement noter 
l'importance qu'on a recomencé a attribuer, dans l'activité de la Commission 
ainsi que dans quelques communications du Colloque (A. M i n t s , P. T r i -
car t ) au rôle des facteurs physiques dans la formation des régions économi-
ques, sans crainte exagérée d'une renaisance du deferminisme géographique. 

MEDNARODNI SIMPOZIJ O APLICIRANI GEOMORFOLOGIJI V ROMUNIJI 
OD 25. MAJA DO 4. JUNIJA 1967 

I v a n G a m s 

Organizacijo tega simpozija je Komisija za aplicirano geomorfologijo 
pri Mednarodni geografski zvezi poverila romunskemu Nacionalnemu komi-
teju za geografijo. Udeležilo se ga je — po poročilu, ki so ga nam dali v roke 
med simpozijem — 20 tujih in 47 romunskih geografov. Iz Jugoslavije sva 
bila prof. J. Roglič iz Zagreba in podpisani, ki je bil Heležen finančne podpore 
s strani Instituta za geografijo univerze v Ljubljani. Med tujci je bilo 
največ udeležencev iz socialističnih držav, med katerimi pa ni bila za-
stopana SZ. 

Predhodna simpozija Komisije za aplicirano geomorfologijo sta bila 
posvečena posebnim problemom (razvoju pobočij 1. 1965 v Belgiji in geomor-
fološkemu kartiranju 1966 v Bratislavi). Romunski je bil brez specializacije. 
Še več, obravnavana tema je često uhajala celo preko meja geomorfologije. 

Od 25.—27. junija so bila predavanja v Bucurešti. Prevladovali so romun-
ski referati, ki so v glavnem obveščali udeležence o delu romunskih geomor-
fologov. To je bil nekak izbor referatov, opravljen na predhodnem, romun-
skem nacionalnem simpoziju o aplicirani geomorfologiji. Tuji udeleženci od 
teh referatov, ki so bili podani v romunskem jeziku brez prevajanja, ne bi 
imeli veliko koristi, če nam romunski organizatorji ne bi razdelili daljših 
povzetkov v tujih jezikih, zlasti v francoščini. Podobo, ki smo jo o delu 
romunskih geomorfologov dobili iz povzetkov, je zaokrožil v uvodnem re-
feratu tudi predsednik nacionalnega komiteja za geografijo in organiza-
cijskega komiteja, starosta romunskih geografov prof. dr. T. M o r a r i u , ki 
je bil 1. 1966 gost Oddelka za geografijo ljubljanske univerze ter nam je 
o romunski geografiji predaval tudi v Geografskem društvu. Zvedeli smo, 
da so romunski kolegi priborili geomorfologiji mesto med uporabnimi vedami 
pri projektiranju hidroenergetskih gradenj, tudi pri HE Džerdap. Drugo 
tako področje je melioracija zemljišča. To jim je omogočil poseben povojni 
gospodarski razvoj Romunije, ki ni forsirala samo industrije, temveč tudi 
razširjala osnovo za kmetijsko proizvodnjo. Saj je v Romuniji obdelovalne 
zemlje kar 62,3 % vsega državnega ozemlja. Predstojnik geografskega inšti-
tuta pri univerzi v Kraiovi prof. N. Al. Radulescu je poročal, da so z meliora-
cijskimi deli obvarovali pred poplavami 1,3 milijone ha (od skupnih 2 mili-
jonov lia, ki jih ogrožajo poplave) in podvrgli namakanju ca. 350.000 ha 
(od tega 120.000 ha samo v letu 1966). Največ osušenih zemljišč je, razum-
ljivo, ob Donavi. Tretje področje je zaščita tal pred erozijo. Računajo, da 
je v Romuniji ogroženih okoli 3,1 milijona ha, od tega 1 milijon ha težje. 
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