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KNJIŽEVNOST 

Novosti iz književnosti o Sloveniji 

Krajevni leksikon Slovenije, I. knjiga, izdala DZS, Ljubljana 1968. Ure-
dil Roman Savnik s sodelovanjem Franceta Planine in Zivka Šifrerja. Strani 
488 in 17 kart v prilogi. 

Krajevni leksikon Slovenije je naslednik Krajevnega leksikona drav-
ske banovine iz leta 1937. Kot je napisano v uvodu dela, je leksikon kl jub 
sorodni zasnovi tako dopolnjen in predelan, da je domala v celoti novo delo, 
predvsem pa vkl jučuje Slovensko primorje, ki je bilo med obema vojnama 
pod Italijo in ga prvi leksikon ni zajel. 

Prva knjiga je posvečena zahodni Sloveniji in obravnava občine Ajdov-
ščina, Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Koper, Kranj, Logatec, 
Nova Gorica, Piran, Postojna, Radovljica, Sežana, Škofja Loka, Tolmin in 
Vrhnika. Knjiga obsega 455 strani teksta, 14 strani oglasov in 16 strani sez-
nama krajevnih imen. Posebej je priloženih 15 kart z imeni naselij ter 
rečnim in prometnim omrežjem. Pri opisih kra jev je sodelovalo 35 avtorjev. 

Uredniki leksikona so si zamislili določen vzorec, po katerem so obrav-
navali posamezne kraje . Veliko pozornost so posvetili obravnavi krajevnih 
imen. Vsako ime je navedeno v prvem in petem sklonu, ponekod, k je r je 
potrebno, pa je nakazana tudi izgovorjava. Uradnemu imenu sledi ljudsko 
ime, ki opozarja, da bi kazalo nekatera uradna imena spremeniti. Pri sploš-
nem pregledu posameznih občin so avtorji posvetili veliko pozornost razvoju 
števila prebivalstva, saj je prikazan razvoj od prvega štetja leta 1869 do 
1966. Za leto 1966 je nakazana tudi gospodarska sestava prebivalstva. Vzorec 
splošnih opisov občin kakor tudi opisov posameznih kra jev posveča veliko 
pozornost vodovju, oskrbi z vodo, zgodovinskim in etnografskim značilnostim, 
NOB, kulturnim spomenikom, stari obrti, mlinom, žagam, razmestitvi indu-
strije, terciarnim dejavnostim, splošni usmerjenosti kmetijstva ter pomemb-
nejšim domačinom. Naveden vzorec je dokaj dosledno izveden, kar močno 
dviga vrednost dela, sa j je mogoče dobiti pregled po vseh teh elementih za 
celotno področje. 

Uredniki in drugi avtorji so opravili veliko delo in so vzorec dokaj 
dosledno realizirali. Obstaja pa odprto vprašanje, če ta vzorec opisov kra jev 
najbol j ustreza. Te misli se nam vsiljujejo, če primerjamo Krajevni leksikon 
dravske banovine in Krajevni leksikon Slovenije. Med njima je tridesetletno 
časovno obdobje, ki se odlikuje po velikih ekonomskih, socialnih in političnih 
spremembah ter izredno intenzivnem gospodarskem razvoju, ki je v mar-
sičem prevrednotil nekdanja merila za človekovo delovanje v prostoru in 
odprl nove potenciale, ki so bili, pred tridesetimi leti neznani ali pa le malo 
pomembni. Te spremembe so v splošnih obrisih sicer nakazane (novi indu-
strijski objekti, propadanje mlinov, žag, stare obrti, gibanje števila prebi-
valstva, spremenjena poklicna struktura, spreminjanje agrarnega gospodar-
stva itd.), toda obravnavane so z vidikov in izhodišč, ki ne ustrezajo današnji 
stvarnosti. Kot primer za tako presojo si oglejmo, kako ta vzorec obravnava 
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preusmerjanje izrabe zemljišča. V leksikonu pogosto naletimo na misel, da 
kmetijska proizvodnja upada zaradi pomanjkanja ljudi. Nikjer pa ni zado-
sti podčrtano, zakaj v določenih geografskih okoljih pr imanjkuje kmetijskih 
delavcev, ko je v Sloveniji vedno večji problem zaposliti delovno silo. Za 
kakšno usmerjenost in v kakšnih socialno-ekonomskih okoljih pr imanjkuje 
kmetijskih delavcev? Zakaj kmetje zapuščajo zemljo, zakaj se praznijo kme-
tije, zakaj se krčijo obdelovalna zemljišča? Kako se čutijo te tendence v po-
sameznih naravnogeografskih predelih in posameznih socialno-posestnih 
strukturah? Nikjer niso nakazani socialni (velikost posesti) in ekonomski 
(velikost obdèlovalnih zemljišč, sodobna vrednost naravnega potenciala) vi-
diki ter njihov vpliv na rentabilnost agrarne proizvodnje, na socialni polo-
žaj prebivalstva ter na odseljevanje in spreminjanje izrabe zemljišča. Kateri 
predeli so socialno in ekonomsko ogroženi, kakšna je starostna, izobrazbena 
in nacionalna sestava prebivalstva itd. 

Gospodarsko razvita in gospodarsko zaostala področja lahko bralec ugo-
tovi le s pomočjo posrednega pregleda in primerjave zaposlitve prebivalstva 
po posameznih gospodarskih panogah in še to le za posamezne politične 
občine. Stopnjo splošnega gospodarskega razvoja bi lahko prikazali z raznimi 
pokazatelji (npr. narodni dohodek, poraba energije itd). Pri kmetijstvu bi 
se morali še izogibati relativnim prikazom (veliko, malo, ugodno, neugodno 
itd.) in jih nadomestili z absolutnimi merili (npr. zaloge lesa na ha, letni 
prirast lesa na ha, število živine na ha travnih ali obdelovalnih zemljišč, 
vrednost kmetijske proizvodnje na prebivalca itd.). Medtem ko vzorec r>o-
sveča malo pozornosti socialno-ekonomskim problemom, pa zelo podrobno 
nakazuje nekatere elemente, ki za razumevanje sedanje podobe k ra j a niso 
bistveni. Povsod se omenja število opuščenih mlinov in žag, n ikjer pa ni 
omenjeno število propadlih kmetij, koliko jih je brez naslednikov in koliko 
ljudi si mora iskati zaposlitev v tujini? 

Na splošno novi Krajevni leksikon v primerjavi s Krajevnim leksikonom 
dravske banovine ne pomeni nobenega bistvenega napredka (razen tega, da 
vkl jučuje Slovensko primorje). Tzdelan je po enakem vzorcu in enakih vidi-
kih ter izhodiščih obravnave. Razlika je v tem, da so ti vidiki in izhodišča 
izhajali iz takratnih razmer, danes pa so že preživeli. Razen novih podatkov 
o številu prebivalstva, zaposlitvi prebivalstva po posameznih gospodarskih 
panogah, inventarizaciji objektov neagrarne dejavnosti in novega promet-
nega omrežja je prinesel malo novega. Po vidikih in izhodiščih obravnave je 
usmerjen v pretéklost, daleč od sodobnih procesov in sodobnih socialnih, 
ekonomskih, kulturnih in prosvetnih problemov posameznega kraja . 

Krajevni leksikon Slovenije je šolski primer, kako lahko izredno velik 
trud in napor prineseta le skromne uspehe, če ni dobro pripravljen vzorec, 
odnosno metodologija dela. Krajevni leksikon je pomemben za široke plasti 
našega prebivalstva, zaradi tega bi moral biti vzorec obravnave dobro pri-
pravljen, prediskutiran na sestankih, k je r bi bili prisotni strokovnjaki raz-
ličnih strok, ki bi izmenjali stališča in vzorec oblikovali tako, da bi izhajal 
s sodobnih vidikov in skušal čimbolj zajeti sodobne probleme posameznega 
k r a i a - Jakob Medved 

Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici I. slovenskega tabora v Ljutomeru 
1868—1968. Izdala skupščina občine Ljutomer, tiskala Založba Obzorja Mari-
bor, 1969. Strani 741. 

Zajeten, 740 strani obsegajoči zbornik ima po urednikovih uvodnih bese-
dah od zamisli do izdaje skoraj desetletno zgodovino. Zamisel za zbornik, 
ki bi približal posebnosti prleškega človeka in njegove dežele drugim Sloven-
cem, so dali člani Prleškega študentskega kluba. Kmalu se je krog sodelav-
cev razširil in z nj im se je širil tudi obseg obravnavanega ozemlja, ki sedaj 
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zajema ves prostor med Muro, slovensko-hrvatsko narodnostno mejo, Dravo 
in železnico Maribor—Šentilj. 

Zbornik se odlikuje po pestri vsebini ter bogati opremi. Obravnava 
geološke, geografske, etnografske, arheološke, zgodovinske, jezikovne, lite-
rarne in umetnostno zgodovinske značilnosti v tem prostoru. 

Geološko podobo pokrajine med Muro in Dravo je prikazal Ciril Š1 e -
b i n g e r. Avtor v uvodnih besedah predstavi osnovne pokrajinske enote, 
nato sledita podroben stratigrafski in tektonski pregled ter prikaz zemeljskih 
zakladov severozahodne Slovenije. Svetozar I l e š i č je predstavil vprašanje 
geografske individualnosti Prlekije v luči razvoja kmetijskih naselij in 
njihovega zemljišča. Borut B e l e c je orisal družbeno-geografski razvoj 
Ljutomersko-ormoških goric in njihove agrarnostrukturne tipe. Za temi pri-
spevki, ki predstavijo materialno okolje obravnavanega predela, sledi prispe-
vek o karakterološki podobi slovenjegoriškega človeka, ki ga je napisal Anton 
T r s t e n j a k . Avtor skuša ugotoviti tako fizične kot psihične posebnosti do-
mačega prebivalstva. Zanimive ugotovitve o psiholoških posebnostih človeka 
v obravnavanem predelu kot v nekaterih sosednjih področjih izvaja avtor 
predvsem iz specifičnih vplivov materialnega okolja, ki n a j bi človeku obliko-
valo določene karakterne poteze in določen socialni čut. Problematičnost 
izhodišč, ki so zelo blizu determinističnemu pojmovanju nemških geografov 
iz preteklega stoletja, je v tem, da negirajo vplive socialno-ekonomske sre-
dine. Prispevek o ljudskem pesništvu je napisala Draga K u m e r , o ljud-
skem življenju in o hišni notranji opremi v prvi polovici preteklega sto-
let ja pa poročata Vilko N o v a k in Angelos B a š . 

Nato slede prispevki, ki prikazujejo posamezna obdobja ali posamezne 
elemente zgodovine obravnavanega področja. Stanko P a h i č je napisal 
obširen pregled predslovenske naselitve Slovenskih goric in Pomurja, Milko 
K o s pa razpravlja o kolonizaciji med Muro in Dravo ter o krajevnih ime-
nih na — ci. Angelos B a š in Jože C u r k obravnavata zgodovino stano-
vanjske hiše in zasnove trgov in mest. Jože K o r o p e c prikazuje gospo-
darske razmere v Slovenskih goricah v 16. stoletju v luči mariborske mestne 
knjige. Vlado V a l e n t i n e ič obravnava razvoj prebivalstva od druge po-
lovice 18. stoletja do 1961. Pri tem skuša dokaj podrobno analizirati dejav-
nike, ki so vplivali na razvoj števila prebivalstva v preteklosti, nekoliko 
manj pozornosti pa posveča elementom, ki so danes odločilni za naglo pre-
s la janje ter sezonsko in stalno odseljevanje prebivalstva. 

Naslednji prispevki so posvečeni razvoju narodnostnega življenja. Jože 
F t i č a r obravnava delež Božidarja Raiča v mladoslovenskem gibanju, Vik-
tor V r b n j a k prvi slovenski tabor v Ljutomeru in Bogo T e p 1 y narod-
nastno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah pred prvo svetovno vojno. 
Sledi zanimiv prispevek Emana P e r 11 a o zdravstvu med Muro in Dravo 
s posebnim ozirom na razdobje 1850—1914. Jože J e n k o je prispeval obse-
žen članek o razvoju železnic med Muro in Dravo v 19. in 20. stoletju. 

Zadnji del zbornika obsega članke o jezikovnih in kulturnih posebnostih. 
Rudolf K o 1 a r i č piše o prleškem, Janko J u r a n č i č pa o kajkavskem 
narečju. Jakob R i g 1 e r poroča o jezikovnokulturni orientaciji Štajercev 
v starejših obdobjih. Janko Glazer nas seznanja z rokopisnim gradivom 
slovenjegoriškega izvora v Študijski knjižnici v Mariboru. Anton S1 o d -
n j a k piše o slovstvenih poskusih Jakoba Košar ja, Sergej V r i š e r in 
Marjan Z a d n i k a r pa o baročnem kiparstvu in o slovenjegoriških zna-
menjih. 

Čeprav je zbornik po vidiku obravnave problematike usmerjen pred-
vsem v preteklost in so sodobni problemi samo bežno nakazani, je po svoji 
vsebinski pestrosti in globini obravnave problemov izredno pomemben pri-
spevek k spoznavanju tega dela našega nacionalnega prostora. 

Jakob Medved 
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Katarina Kobe-Arzenšek, Prvi tekstilni industrijski obrati na Slovenskem. 
Publikacije Tehniškega muzeja Slovenije 14, Ljubl jana 1968, 48 strani. 

Danes sodi tekstilna industrija po številu zaposlenosti delavcev med 
najpomembnejše industrijske dejavnosti v SR Sloveniji. Toda že v preteklosti 
je bila tovrstna domača obrtniška ali manufakturna in kasneje tudi industrij-
ska dejavnost poleg železarstva med najbol j razpredenimi nekmetijskimi de-
javnostmi, ki so stalno ali vsaj občasno zaposlovale sorazmerno veliko število 
ljudi z našega podeželja. 

V knjigi avtorica podaja in razčlenjuje gradivo o naših najstarejših 
tekstilnih manufakturnih delavnicah, ki so se sčasoma, seveda ob spremenjenih 
splošnih družbenih in gospodarskih pogojih, preobrazile v prve tekstilne 
industrijske obrate na Slovenskem. 2e uvodoma je podčrtano, da je bila tek-
stilna dejavnost pri nas že v prejšnj ih stoletjih izredno močno razvita in 
razširjena (gl. opise tudi v Valvasorjevem delu); prav zato so se mogli ka-
sneje ali manufakturni ali industrijski tekstilni obrati nasloniti na bogato 
tradicijo platnarske, slamnikarske, sitarske, čipkarske, nogavičarske ali suk-
narske obrti. Ze v uvodnem poglavju, v katerem je shematsko orisan splošni 
razvoj slovenske tekstilne industrije v okviru avstroogrskega državnega 
prostora, se seznanjamo s tistimi objektivnimi pobudniki, ki so usmerjali in 
vodili k nastajanju in rasti ali pa k usihanju mogočnih industrijskih tek-
stilnih obratov na vsem današnjem ozemlju SR Slovenije. 

V drugem delu knjižice je orisanih štirinajst naših najstarejših in naj-
pomembnejših tekstilnih obratov. Tu gre v prvi vrsti omeniti suknarno na 
Selu pri Ljubljani iz leta 1724, katera je najvidnejši izraz takratnih merkan-
tilističnih stremljenj avstrijske gospodarske politike in sodi tudi med naj-
starejše volnarske manufakture v tedanji Avstriji (starejše so le še v Linzu 
iz leta 1672 in št ir je na Češkem ustanovljeni obrati v letih 1707 in 1717). To 
je bila tudi ena izmed zelo redkih tovarn v Avstriji, ki je bila opremljena 
z najmodernejšimi stroji (še predvsem po letu 1792) in ki je sama opravljala 
celotni proizvodni postopek od pranja volne do apretiranja. S predicami vred 
je zaposlovala okrog 1.600 delavcev. Njeni izdelki so bili poznani in cenjeni 
tako doma kakor tudi v deželah Bližnjega vzhoda pa v Bosni in Dalmaciji. 
V času Napoleonovih vojn se je suknarna ponovno znašla v hudi krizi (prvič 
že leta 1736 in 1737 zaradi pomanjkanja volne) in v začetku 19. stoletja j e 
njena dejavnost povsem zamrla. 

Tudi drugod na Slovenskem je bila suknarska dejavnost v 19. stoletju 
v polnem razcvetu (v Zgoši pri Radovljici že leta 1795, v Škofji Loki, Kranju, 
Tržiču, na Javorniku pri Jesenicah; v drugi polovici 19. StOÎëtja je obratovala 
tovarna platna v Kanalu), ki je našla v domačem kapitalu ugodna tla za 
svoj silni razmah. Toda prve tekstilne tovarne v pravem pomenu besede j e n a 
Slovenskem ustanovil tržaški kapital. Tako je nastala bombažna industrija 
v Ajdovščini leta 1826 (požar jo je uničil leta 1881 in 1894). ki sta ji sledili 
še v Ljubljani leta 1837 in v Preboldu leta 1842. V drugi polovici prejšnjega 
stoletja se jim pridružita še dve bombažni tovarni, in sicer v Tržiču (1885) 
in v Litiii (1886). Skoraj vsa bombažna industrija na Slovenskem je bila 
podobno kot v drugih državah Evrope povezana s kapitalom velikih evrop-
skih družb, medtem ko so nekatera manjša tekstilna podietja zrasla na 
osnovi domačega kapitala (npr. tovarna sukna in kocev v Vodmatu pri Ljub-
ljani leta 1861. Krennerjeva tovarna sukna v Škofji Loki leta 1871 itd.). 

Pri vsaki oîfravTiavîTovarni oziroma podjet ju je orisana še lastniška 
struktura, število delavcev, letna proizvodnja, prikazana je tehnična oprem-
ljenost podjetij , nadalje so označeni še tehnološki in proizvodni proces, 
kvaliteta izdelkov, območja s katerih so prihajale surovine in k j e r so pro-
dajali tekstilno blago naših tovarn, deloma je označena tudi regionalna 
struktura delavcev (predvsem strokovnih), omenjene so selitve tekstilcev 
(nnr. ob požaru v Ajdovščini so se mnogi preselili ali v Tržič ali v Kranj itd.). 
Skratka, v knjižici, ki je polna bogatega zgodovinskega gradiva, najdemo 
številne neposredne ali vsaj posredne izvore vzrokov, ki so v preteklih 
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desetletjih preoblikovali podobo našega podeželja. In prav v njih se tudi 
zrcali vsa pestrost in raznolikost socialne strukture, katere odsev spremljamo 
v samem procesu deagrarizacije in industrializacije naše dežele. Knjigi je 
dodan pregled slovenske tekstilne industrije v letu 1967 s številom zaposlenih 
delavcev v podjetjih. Poleg tega najdemo v n j e j še dva kartograma z ozna-
čenimi tekstilnimi obrati na Slovenskem v preteklosti in v letu 1967 in šte-
vilne karakteristične fotografije starih, v študiji obravnavanih tekstilnih 
obratov na Slovenskem. Ш а п N a t e k 

Katarina Kobe-Arzenšek, 125 let tekstilne tovarne Prebold (1842— 
1967). Izdala in založila Tekstilna tovarna Prebold. Prebold 1967, 78 strani. 

V knjižici je podan zgodovinski pregled tekstilne tovarne v Preboldu, 
ki sodi med najstarejše industrijske objekte na slovenskem Štajerskem. Več 
desetletij je bila edina in tudi največja tekstilna tovarna v tem predelu 
Slovenije. Še poseben pomen pa predstavlja za Savinjsko dolino ne le zato, ker 
je sploh njena najs tarejša industrijska dejavnost, temveč zato, ker že blizu 
150 let kontinuirano obratuje in je s svojimi zahtevami in potrebami poma-
gala pri odpiranju zabukovških premogovnikov, ki so odigrali v preteklih 
desetletjih pomembno vlogo pri razvijanju industrije v Spodnji Savinjski 
dolini. 

Razvoj tekstilne industrije v Preboldu je prikazan v knjigi v štirih 
zaokroženih poglavjih, ki zajemajo najbol j karakteristična obdobja v njenem 
delovanju. Tako je v prvem delu orisan njen nastanek in razmah do prve 
svetovne vojne (str. 3—33), v drugem sta očrtana njena vloga in pomen 
v medvojnem obdobju (str. 33—63), v tret jem poglavju je prikazano podje t je 
v času administrativnega upravl janja (str. 63—69) in v zaključnem delu 
knjige je podan vpogled v razvojne težnje tovarne v času delavskega uprav-
l jan ja (str. 86—78). 

V vsakem poglavju so posebej prikazani: proizvodnja usmerjenost to-
varne in njen gospodarski položaj, socialni položaj delavstva, dolžina delav-
nika pa višina mezd itd. Za geografa pa so še posebno pomembna tista mesta 
v knjigi, k je r so prikazani obseg in vrednost proizvodnje, rast števila zapo-
slenih delavcev, med katerimi so v preteklih, predvsem pa še v začetnih 
desetletjih prevladovali moški. Nadalje je zanimivo, da tudi med prebold-
skimi tekstilnimi delavci najdemo znatno število zaposlenih otrok pod 14 let 
starosti. V petdesetih letih preteklega stoletja je njihov delež znašal dobro 
petino med vsemi zaposlenimi v tovarni, v sedemdesetih letih pa celo neka j 
več, in sicer leta 1870 36 %, v naslednjem letu 35%, v letu 1872 26 % itd. 
To pomeni, da se je tudi pri nas na Slovenskem v tistih časih v tekstilni 
industriji izkoriščala otroška delovna moč, kakor so nam številni podobni 
primeri poznani tudi drugod po Evropi (npr. v Slezi ji; prim. Heine jevo pesem 
o šlezijskih tkalcih iz leta 1844 in Slomškovo pesem »Vbogi otrok v faberkah« 
iz leta 1846). 

Močno pa je treba podčrtati, da je tudi preboldsko tovarno zasnoval 
tuji kapital (iz Trsta), ki jo je vodil vse do konca druge svetovne vojne. 
Zato ni nič presenetljivega, da se je kmalu znašla v objemu Mautnerjevega 
koncema, h kateremu se je priključila 1912. leta. Mogočen Mautnerjev kon-
cem, ki je ob razsulu avstroogrske monarhije razpadel na češkoslovaški 
Mautner d.d., avstrijski Mautner d.d., jugoslovanski Mautner d.d. in na druge, 
je za svojo krepitev našel največ uspeha prav na ozemlju Jugoslavije. V za-
četku sta k njemu pripadali samo litijska predilnica in preboldska tkalnica 
(1923. leta). In v okviru tega koncema je začela v jeseni 1929. leta v Pre-
boldu obratovati Jugoslovanska tvornica vozlanih preprog, ki je delala do 
spomladi 1934. leta. Vedno večje povpraševanje po tiskaninah je privedlo 
tudi do ustanovitve tiskarne v Preboldu, ki je pričela obratovati v letu 1934. 
Prav zategadelj, ker je bila preboldska tekstilna industrija močno povezana 
z največjimi tovrstnimi podjetj i , je mogoče tudi v njeni proizvodnji zasle-
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diti vse plime in oseke, ki so tako značilne za celotno gospodarstvo na svetu, 
a še prav posebej za tekstilno industrijo. Obenem pa je bila prav ta pove-
zava nadvse koristna, saj se je mogla in morala tehnologija preboldske 
tovarne sproti prilagajati tehničnim dosežkom in zahtevam potrošnikov, 
kakršne so se pojavile po Evropi ali drugod po svetu. 

Mnogo se je spremenilo od tistega prvega dne, ko so v preboldski tovarni 
zaropotale prve statve, pa do danes, ko je opremljena s sodobnimi stroji, ki 
jim streže že blizu tisoč zaposlenih delavcev. Številni podatki, grafikoni, 
skice in fotografije, s katerimi je opremljena pričujoča zgodovinska knji-
žica, nam nudi svojevrsten vpogled v razvoj oziroma v transformacijo Pre-
bolda in njegovega zaledja v zadnjih stotridesetih letih. Vse v knjigi zbrano 
in dokumentirano gradivo nain more služiti ne le za poznavanje pokrajin-
skega razvoja, temveč še prav posebej za pravilnejše predočenje sprememb 
v socialni strukturi savinjskega prebivalstva. Danes si prav težko predstav-
ljamo, k a j je pomenila preboldska tovarna za ožji predel Savinjske doline 
pred stodvajsetimi ali stodesetimi leti, ko je dajala zaslužek več kot tristo-
petdesetiin delavcem (leta 1860 celo 422 delavcem in uslužbencem). Z n jo 
vred so zaživele še nekatere vzporedne dejavnosti (npr. premogovništvo), 
ki so nudile nove možnosti za zaposlitev izven kmečkih domačij. Zato pa je 
l judi na kmetijah vedno bolj in bolj obremenjevalo kmečko delo, obenem 
pa jim je bil prav s tem odmerjen tudi večji kos vsakdanjega kruha. In 
v te j luči je potrebno spremljati tudi razvojno pot preboldske tovarne v njeni 
okolici oziroma v vsem njenem nekdanjem ali današnjem zaledju. 

Milan Natek 

Novosti iz književnosti o Jugoslaviji 

Igor Vrišer, Centralna naselja v Jugoslaviji, Ekonomska revija, Ljub-
l jana 1968, št. 4, str. 295—330. 

Študija nas seznanja s pojmovanjem in načini opredelitve hierarhije 
v prostorski mreži razporejenih centralnih naselij Jugoslavije. To je poizkus 
statistične strukturne analize, po sicer že znanih, toda za jugoslovanske raz-
mere prilagojenih metodah. Podlaga za opredelitev in hierarhično razdelitev 
centralnih krajev je struktura in razvitost storitvenih dejavnosti, pri funkcij-
ski opredelitvi pa struktura prebivalstva centralnih naselij po panogah de-
javnosti. Storitvene dejavnosti je avtor razčlenil po funkcijah poslovnega, 
prometnega, trgovskega, obrtnega, upravnega, šolskega, kulturnega in zdrav-
stvenega značaja. Posamezne tipe storitvenih dejavnosti je ovrednotil s toč-
kami ter na podlagi skupnega števila točk, po določeni vrednostni lestvici, 
razdelil centralna naselja na sedem hierarhičnih stopenj. Na nivoju repub-
lik ter federacije je za posamezne stopnje centralnih naselij izračunal nj i-
hovo velikost po poprečnem številu prebivalstva, poprečno oddaljenost med 
centralnimi kra j i vseh stopenj ter delež od skupnega števila prebivalstva 
in števila aktivnega prebivalstva po storitvenih dejavnostih. 

Na osnovi podatkov o aktivnem prebivalstvu po panogah gospodarskih 
dejavnosti je funkcijsko klasificiral centralna naselja po specializaciji in 
gospodarski usmerjenosti. Posebej je analiziral faktor je razvoja mreže cen-
tralnih krajev mejnih področij na jugoslovanski strani ter obmejnih po-
dročij sosednjih držav. Osvetlil je probleme spreminjanja mreže in strukture 
centralnih krajev, ki so povezani z nastajanjem ter spreminjanjem funkci j 
političnih meja v zadnjih petdesetih letih. 

V sklepnem poglavju nakazuje avtor probleme in vzroke pomanjklj ive 
opremljenosti omrežja in hierarhije centralnih kra jev po posameznih re-
publikah in pokrajinskih enotah. Načenja vprašanja monopolarnosti, biopo-
larnosti in strukture ter mreže vodilnih kra jev Jugoslavije (enega vodilnega 
mesta — Beograd), dveh vodilnih (Beograd in Zagreb), ter večjega števila 
vodilnih centrov po federalnih enotah. 
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Problemi te vrste prav gotovo obstajajo, vendar jih bo mogoče bolje 
osvetliti šele z rezultati podrobnega študija. Praktikom bo tedaj mogoče 
nakazati predloge za njihovo rešitev ob uporabi večjega števila podatkov iz 
novejših razdobij. Studija je pomemben doprinos b geografiji Jugoslavije, 
z vidika specifičnih družbeno-gospodarskih problemov. Posebej je treba 
podčrtati vrednost nazorno pripravljene karte centralnih krajev Jugoslavije. 

Vladimir Klemenčič 

F. E. Jan Hamilton, Yugoslavia, Patterns of Economic Activity. Bell's 
Advanced Economic Geographies, London, G. Bell and Sons, LTD, 1968. Strani 
384, 24 skic. 

Številnim tehtnim knjigam zunanjih strokovnjakov o Jugoslaviji in 
njeni ekonomiki se je zdaj pridružila še knjiga lana Hamiltona, predava-
telja londonske Šole za ekonomske in politične vede ter šole za slovanske 
in vzhodnoevropske študije na londonski univerzi. Jugoslovanske geografe 
Hamiltonova knjiga še posebno zanima, ker je — čeprav to ni posebej pod-
črtano v naslovu —' zares ekonomsko-geografska, to se pravi, s poudarkom 
na razlikah v regionalni strukturi in s tem zvezanih prostorskih problemih, 
pa tudi ker že poznamo njenega avtorja ne samo kot solidnega ekonomskega 
geografa na splošno, ampak tudi kot tehtnega in solidnega poznavalca naših 
razmer, ki se je za namene študijskega dela pri nas seznanil tudi z našimi 
jeziki in zato lahko uporabljal našo strokovno literaturo. 

Svoje delo je avtor razdelil na štiri osnovna poglavja. V prvem, z na-
slovom The Background to modem Development, obravnava zgodovinske, 
demografske in naravne osnove (vključno energetske in mineralne vire) 
okolja, s katerim ima opravka gospodarski razvoj naše države. Predstavljeno 
je torej naše geografsko okolje v najširšem smislu besede. Da so pri tem 
zgodovinski faktorj i posebno skrbno predstavljeni, je zelo na mestu, saj je 
brez njihovega poznavanja nemogoče razumeti tako aktualno problematiko 
velikih razlik v družbeno-ekonomskem razvoju jugoslovanskega prostora. 

V drugem poglavju z naslovom Policy and Postwar Economic Change 
so obdelani faktorji, ki so se uveljavili v danem oziroma podedovanem oko-
lju po zadnji vojni. Podan je pregled ekonomske politike in razvoja načrto-
valnega sistema z vsemi njunimi fazami in včasih kar skokovitimi pertur-
bacijami, pregled celotnega ekonomskega razvoja po letu 1945 in nazadnje 
izčrpen pregled sprememb v prostorski razporeditvi gospodarskih dejavnosti. 
Tretje poglavje z naslovom The Economic Sectors vsebuje inventar gospo-
darskih podatkov po posameznih panogah, toda ne statično in deskriptivno, 
temveč vseskoz dinamično, po posameznih razvojnih fazah našega povojnega 
ekonomskega življenja, predvsem pa vedno tudi z vidika sprememb v pro-
storski razmestitvi. Na jp re j so obdelane spremembe v kmetijstvu na splošno, 
zatem posamezne poljščine in živina, gozdarstvo in ribištvo, industrija na 
splošno po svojih razvojnih smereh in spremembah v lokaciji, glavne indu-
strijske panoge vsaka zase, promet ter na k ra ju turizem in trgovina. V če-
trtem poglavju z naslovom Economic Regions and Planning je podana re-
gionalna sinteza: problemi ekonomske regionalizacije (z dobrim poznavanjem 
naše tovrstne geografske in ekonomske literature), gravitacijskih regij in 
ustrezne hierarhije centralnih krajev, administrativne razdelitve, pa proble-
matika procesov regionalnega razvoja, še posebej razvoja zaostalih predelov 
(ob primeru Krasa in Makedonije) in predelov, ki so v razvoju napredovali 
(advanced areas, ob primeru Vojvodine, Slavonije in Hrvatske ter posebej 
Slovenije). Na zaključku skuša avtor zavzeti stališče še do raznih smeri naše 
regionalne politike, do t. i. >zon rasti« in >središč rasti«, do pojma t. i. »pri-
oritetne zone razvoja«, ki n a j bi bila panonska, do vprašanja večje ali manjše 
koncentracije nadaljnjega razvoja, pri čemer bi spontana kocentracija v 
večjih mestih lahko pomenila po mišljenju nekaterih odklon od »socialistične 
teorije urbanizacije«. Tako v tem zaključku, kakor tudi v vseh drugih po-
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glavjih, tudi v tistih, ki obravnavajo posamezne gospodarske dejavnosti, se 
seveda tudi avtor sreča z osnovnim »regionalnim« problemom Jugoslavije, 
razliko med razvitim »Severom« in zaostalim »Jugom«, z nadal jnj im na-
raščanjem te razlike, z vprašanjem smiselnosti eventualnega »socialno-politič-
nega« razprševanja novih ekonomskih dejavnosti po zaostalih predelih, 
skratka z vsemi dilemami, ki pr ihaja jo plastično do izraza zlasti ob naši 
reformi. 

Će bi knjigo, kakršna je, napisal naš geograf, bi jo morda ocenili samo 
kot dober priročnik, ki vestno informira o vseh plateh našega družbeno-
gospodarskega razvoja in njegove prostorske diferenciacije, a se pri tein 
opira deloma na samostojne neposredne analize statističnih podatkov, pri 
tem pa skuša zavzeti čiin bolj objektivno in stvarno stališče do zapletenih 
problemov države, ki je glede na stopnjo družbeno-gospodarskega razvoja 
po zaslugi svoje zgodovine tako raznolika, hkrati pa še polinacionalna. Na 
žalost moramo priznati, da jugoslovanski geografi sami takega dela doslej 
še nismo zmogli, zakaj naši podobni priročniki, ki jih je sicer že precej in 
nekateri med njimi kar solidni, se v splošnem vendar niso povzpeli nad 
stopnjo faktografske zbirke in niso dovolj značilno izluščili osnovnih pro-
storskih problemov Jugoslavije. Morda je za to mogoče naj t i tudi opravičilo: 
njihovi avtorji so živeli in pisali sredi naše stvarnosti, ki je pri iskanju 
nadaljnj ih potov našega regionalnega razvoja nihala, pod vplivom notranjih 
in zunanjih faktorjev, med različnimi koncepcijami; zato so se do jasnejše 
in manj subjektivne orientacije v ustrezni problematiki mogli ali hoteli 
dokopati teže kakor pa na naših regionalnih in nacionalnih problemih ne-
zainteresirani zunanji avtor, kakršen je Hamilton. Zato je za nas, ki še dalje 
živimo sredi vseh teh zapletov in jih pogosto presojamo močno subjektivno, 
knjiga, kakršna je Hamiltonova, tem zanimivejša in to ne samo kot priročnik, 
temveč kot osnova za razmišljanje in za nadal jnj i študij. Za vsakogar med 
nami in ne samo za geografa, bo zelo koristno enostavno precitati nekatere 
njegove formulacije o naših osnovnih problemih ter se ob nj ih globlje za-
misliti. Med takimi formulacijami, ki jih je, bolj ali manj vidnih, obilo, bi 
opozoril samo na nekatere. 

Na str. 143—151 načenja Hamilton problem razlik v stopnji razvoja med 
razvitimi in zaostalimi predeli Jugoslavije. V zvezi z opozorilom na koncept 
Borisa Kidriča iz leta 1948 o potrebi dolgoročnega načrta za omiljenje velikih 
medregionalnih gospodarskih razlik, riše na str. 149 takole podobo: »V tem 
pogledu je razdelitev Jugoslavije nekako vzdolž donavsko-savske črte (ne 
upoštevajoč moravsko-vardarskega hodnika in iužnih pristanišč) razdelitev 
na dva v tekmi neenaka svetova. Če bi tudi bilo mogoče na zaostalih po-
dročjih usposobiti delovno silo in odpraviti nepismenost, bi bila njihova naj-
večja pomanjkljivost popolno pomanjkanje kakršnega koli pravega promet-
nega omrežja, ki bi preskrbovalo dobro dostopnost do glavnih prometnih žil 
ob savsko-donavsko-moravsko-vardarski osi in ob jadranski obali, do glavnih 
urbano-industrijskih središč, do surovinskih virov in do drugih nerazvitih 
predelov. Celo danes torej ne moremo na Jugoslavijo gledati kot na eko-
nomsko enoto z enotnim tržiščem. Iz tega razloga bodo ostale, vse dokler ne 
bodo zaostala področja preskrbljena z zadovoljivimi komunikacijami, pri-
merjalne prednosti (comparative advantages) izrazito na severozahodu, na se-
veru centra, na severovzhodu in na vzhodu. Lokacija v teh predelih omogoča 
dostop do širšega tržišča ob manjših stroških ter dopušča s tem ceteris paribus 
višjo stopnjo dejavnosti in nižje proizvodne stroške. Razvoj v zaostalih po-
dročjih pa zadene na resne pomanjkljivosti v siromašnem prometu in do-
stopnosti tržišč in zato tudi v višjih prevoznih stroških, omejenih tržiščih, 
nižjih mezdah, v nižji stopnji proizvodnje in višjih proizvodnih stroških. Ob 
teh pogojih obstajajo določeni elementi regionalnega monopola, ki v deželi 
takšnega razvoja kakor je Jugoslavija, povzročajo, da je posebno priteg-
nitev zaostalih področij v proizvodnjo riskantna«. Zato so seveda (str. 150) 
»Slovenci in Hrvati, ki lahko največ zgube s centralizirano administracijo in 
gospodarstvom, avantgarda decentralizacije, medtem ko so zastopniki za-
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ostalih republik in Srbi dajali prednost določeni meri osrednje ekonomske 
moči«. Pa tudi v okviru posameznih republik (str. 151) je »nacionalni ponos 
na republiško glavno mesto vzbudil medmestno rivaliteto, vzpodbujajoč moč-
nejšo namestitev industrije in storitvenih dejavnosti v glavnih mestih kakor 
pa v manjših mestih in zaostalih področjih republike«. Zato so tudi »admi-
nistrativne meje med republikami ostale ostre gospodarske meje med bolj 
razvitimi in precej zaostalimi republikami. Dober primer za to je meja med 
Hrvatsko in Bosno« (str. 151). Napredek v zaostalih področjih je bil k l jub 
prizadevanjem (str. 151) »nezadosten in so ob hitri rasti prebivalstva v 
osrednji Jugoslaviji še vedno ostali znaki siromaštva. Razvila sta se dva eko-
nomska pasova, bolj različna med seboj kakor kadar koli poprej. Prvi pas, ki 
se širi severno od črte Donava—Sava—Kolpa, je razvit, njegovo gospodarstvo 
se hitreje krepi, njegov dohodek hitreje raste, pri tem pa mu kl jub dotoku 
delovne sile in dovozu surovin in zaostajih predelov pr imanjkuje tako de-
lovne sile kot surovin. Drugi pas, južno od navedene črte, je še zaostal, nje-
govo gospodarstvo in dohodek naraščata počasneje in kl jub odtoku delovne 
sile in odvozu surovin so v njem še obsežne rezerve delovne sile, ki išče 
zaposlitve, pa tudi surovin, ki bi jih lahko predelovali na mestu. Pot naprej 
je še dolga«. Isti problemi so v luči konkretnih podatkov osvetljeni tudi pri 
posebnem obravnavanju industrije (str. 22—230), k je r je podčrtana še ena 
razlika med Severom in Jugom: na Severu nadal jnja rast obstoječih velikih 
industrijskih središč, na Jugu večja razpršenost rudarske in industrijske 
dejavnosti. Odsevajo med drugim ludi v razlikah v kupni moči (str. 306—307), 
v narodnem dohodku in v indeksu relativnega Tazvoja (str. 327—330). Seveda 
se mora avtor v zvezi s tem dotakniti tudi problematike naše reforme, pred-
vsem na str. 113, od koder n a j navedem naslednjo njegovo formulacijo: »Če-
prav je prezgodaj za presojo popolnih učinkov reforme, je gotovo, da zdaj 
prevladuje v usmerjevanju in lokaciji rasti načelo .rentabilnosti' nad bolj 
nedoločenim, toda svojčas važnim kri ter i jem .socialnega interesa' ali .zado-
voljevanja določenih socialnih potreb'. Tako lahko reforma sicer pospeši 
rast povsod. Vendar hkrati tudi spravlja v nevarnost politiko razvijanja za-
ostalih področij in ustvarja večja regionalna nesorazmerja, zakaj čim večja 
je odvisnost ekonomske rasti od avtonomnih fondov', tem večja je prednost 
razvitih področij.« 

Ker se avtor v zaključni »regionalni sintezi« še posebej ukvar ja s Slo-
venijo kot primerom razvitega področja (str. 348—350), nas ta odstavek še 
posebej zanima. Nekatere formulacije iz njega n a j posredujem našim bral-
cem, prepuščajoč jih seveda v presojo nj im samim. »Ta mala republika, 
z manj kot 9 % prebivalstva Jugoslavije, prispeva skoraj s 17% h kosma-
temu zveznemu družbenemu proizvodu. Povsem v nasprotju z intencijami 
zveznih planerjev, je ekonomska rast v te j na jbol j razviti republiki Jugo-
slavije presegla rast v kateri koli od ostalih republik in je tako povzročila, 
da je medregionalna razlika v nivoju razvoja narastla, namesto da bi se 
ublažila. Ko je bilo to dejstvo po letu 1962 objavljeno, je to vzpodbudilo naj-
novejši vzpon nacionalizma. To enostavno podčrtava politično in socialno 
potrebo po realistični ekonomski politiki, ki n a j bi se uveljavljala bolj smi-
selno kot doslej v smeri večje medregionalne enakosti v mnogonarodnostni 
državi, k j e r se morejo medregionalne etnične razlike jasno istovetiti z ostrimi 
medregionalnimi gospodarskimi razlikami. Ka j je bolj značilnega, kot da so 
Slovenci po letu 1947 doživeli poprečno gospodarsko rast 9 % na leto, 2 % n a d 
jugoslovanskim poprečkom, medtem ko so hkrati tretjino svojega dohodka 
prispevali v zvezni budžet za razdelitev med druge republike.« Med pred-
nostmi, ki jih je imela Slovenija za nadaljnj i razvoj, podčrtava avtor že zgra-
jeno železniško omrežje in že obstoječo industrijo, medtem ko je bila nega-
tivna stran obrobne lege Slovenije v okviru Jugoslavije paralizirana po iz-
rednem »nodalnem« položaju Slovenije napram evropskim in čezmorskim 
tržiščem. Ta »nodalnost« je važna tudi za tranzitni promet. »Slovenska pod-
je t j a — na primer cestno-prevozna in trgovska podjet ja iz Kopra in Ljub-
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l jane — trgujejo po vsej federaciji z visokimi dohodki ob razmeroma ome-
jenih investicijah«. Pri tem pa avtor ne pozabi omeniti, da je vendar glavni 
faktor rasti v Sloveniji »izobraženi, krepko delavni, vestni, sorazmerno učin-
koviti Slovenec sam« (str. 349). 

Morda je koristno navesti še zaključne ugotovitve odstavka o Sloveniji: 
»Za Slovenijo je značilna razpršenost mnogo novih industrijskih in storitvenih 
dejavnosti, kar so omogočile široko razpredene infrastrukturne možnosti ter 
uporaba hidroelektrične energije. S tem so se izognili marsikaterim stroškom 
velike zgostitve, ki so povezani z velikimi mesti Zagrebom in Beogradom. 
Nauki slovenskih izkušenj so zelo važni. Podčrtujejo izredni pomen infra-
strukture, podedovane proizvodne sposobnosti, usposobljene delovne sile in 
dobro uravnotežene regionalne ekonomske strukture za pospeševanje visoke 
stopnje ekonomskega napredka; jasno nakazujejo delovne smernice, ki so 
danes potrebne v nerazvitih predelih federacije« (str. 350). 

Zdi se mi, da moram slovenskim bralcem posredovati in brez komen-
tar ja prepustiti v kritično presojo še eno Hamiltonovo formulacijo, ki zadeva 
Slovenijo in to iz poglavja o pristaniščih (str. 282): »Slovenija v celoti fi-
nancira razvoj Kopra, da bi izrabila prekmorski trgovski potencial svojega 
.ponosnega izhoda na morje ' in razbremenila Reko .čezmernega' slovenskega 
in tranzitnega prevoza. Ta projekt pa je nujno vključil fin.aciranje izgradnje 
nove železnice, ki pa bi imela večji ekonomski učinek, če bi bila del železnice 
Beograd—Bar, v področju, k j e r so viri še premalo izkoriščeni. Vrh tega je 
slovenska železniška uprava, ki upravlja tudi stranske proge do Rovinja in 
Pul ja v hrvatski Istri, uporabila določene tarifne .manipulacije', da je na-
pravila iz Pulja, ki razpolaga z odlično luko in obstoječimi infrastrukturnimi 
možnostmi, mnogo manj privlačen izhod za razbremenitev Reke kakor je 
Koper. Ta taktika spominja na avstro-ogrsko diskriminacijsko prakso.« 

Iz teh neka j citatov je očitno, da mora knjiga zanimati vsakega od nas 
že zaradi žive problematike naše države, ki jo predstavlja in obravnava 
s svojim lastnim pogledom od zunaj, od strani. Zasluži pa tudi vso strokovno 
pozornost naših geografov po svoji stvarnosti, tehtnosti in solidnosti. Z vidika 
družbeno-geografskega raziskovalnega dela na področju Jugoslavije kaže po-
sebej omeniti, da se je v n j e j Hamilton poskušal lotiti samostojne proučitve 
nekaterih vprašanj, katerih proučitve je zaman iskal v naši domači geografski 
literaturi. Kot zelo hvalevreden primer n a j navedem njegovo hierarhično 
shemo centralnih kra jev v Jugoslaviji (str. 332—333). Ce glede tega ne bi 
imeli opravka s častno izjemo, da se je nekako istočasno s Hamiltonom tega 
vprašanja podrobneje lotil 1. Vrišer s svojo študijo v l jubljanski »Ekonomski 
reviji« (o Kateri poročamo v tem »Geografskem vestniku« posebej), bi nas 
inozemski geograf tudi v tem docela prehitel. Hamiltonova shema razlikuje 
predvsem centralne k ra je treh stopenj, vsako z dvema podstopnjama. V prvo 
stopnjo prišteva Beograd kot metropol^ in Zagreb kot sekundarno metropolo, 
kar nedvomno ustreza dejanskemu st tóju. V drugo stopnjo spadajo t. i. pro-
vincialni centri, ki jih je osem, od t$ga 5 v Sloveniji, Hrvatski in Vojvodini 
(Ljubljana, Reka, Split. Osijek in NovFSad) in 3 v osrčju ter na jugovzhodu 
Jugoslavije (Sarajevo, Skoplje, Niš). V te j skupini šteje po pravici Osijek ili 
Nis v posebno podskupino (»sekundarnih provincialnih centrov«). Tret ja 
hierarhična stopnja so regionalni centri (Regional Service Centres), ki jih 
je 62, u vkl jučujejo tudi podskupino »sekundarnih regionalnih centrov«. Vsa 
druga občinska središča, po številu okrog 500, pa šteje Hamilton v četrto 
stopnjo, čeprav prišteva nekatera med njimi med »potencialne regionalne 
centre«. Zanimivo je avtorjevo opozorilo, đa njegova hierarhična shema 
(1—8—62—500) presenetljivo ustreza Christallerjevi shemi (1—8—64—512). 

Moje sorazmerno obsežno poročilo o Hamiltonovi knjigi ima predvsem 
namen opozoriti čim več naših geografov na to, da jo lahko s pridom nepo-
sredno uporabljajo ne samo kot informatorja, temveč tudi kot študijsko 
osnovo, čeprav bodo seveda do marsikatere avtorjeve trditve lahko zavzeli 
močno kritično ali različno stališče. 

Svetozar Ilešič 
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Cvijićev zbornik — u spomen 100. godišnjice njegovog rodjenja. Srpska 
akademija nauka i umetnosti. Odelenje prirodno-matematičkih nauka. Urednik 
Milislav Lutovac. Beograd 1968, strani 474. 

Oktobra leta 1965 se je vršil v Koviljači simpozij ob stoletnici rojstva 
velikega jugoslovanskega znanstvenika, geografa Jovana Cvijića. Rezultati 
simpozija so nam sedaj dostopni v obliki Zbornika, ki vsebuje 42 referatov. 
Ker Cvijićevo bogato znanstveno-raziskovalno delo ni bilo omejeno samo 
na geografijo, je imel tudi simpozij širši značaj. Med avtorji referatov najdemo 
poleg vidnejših jugoslovanskih geografov tudi etnologe, sociologe, demografe 
ter predstavnike nekaterih sorodnih znanstvenih disciplin, kar se odraža 
v metodoloških razlikah obravnave posameznih problemov. Poleg tega so 
v referatih geografov očitne razlike v metodoloških izhodiščih, ki so večkrat 
prilagojena Cvijićevi obravnavi problemov. Zato je v nekaterih referatih 
čutiti močno historično orientacijo. 

Referati so v publikaciji razdeljeni na tri skupine. Šest uvodnih refe-
ratov je posvečenih prikazu Cvijića kot človeka in znanstvenika. Druga sku-
pina referatov nosi naslov »Simpozij o krasu« in obsega 10 referatov, medtem 
ko je najobsežnejša t ret ja skupina z značilnim naslovom »Simpozij o prebi-
valstvu in naseljih«; obsega 26 referatov. 

Oris Cvijića kot človeka, terenskega raziskovalca in znanstvenega de-
lavca je podal Milisav L u t o v a c v referatu »Jovan Cvijić — naučni istra-
živač i učitelj naučnog rada«. Podobno kot drugi avtorji uvodnih referatov, 
je Lutovac postavil v ospredje Cvijićevo antropogeografske šolo. ki je začela 
proučevati človeka in družbo kot dejavnika geografskega okolja. V globljo 
analizo metodologije Cvijićevega znanstvenega dela je zašel Dušan N e -
d e l j k o v i ć v referatu »Osnovni metodološki preokret u Cvijićevom na-
učnom delu«, k j e r ugotavlja, da je Cvijićeva orientacija k človeku in družbi 
v prvi vrsti rezultat naslednjih Cvijićevih lastnosti: razvitega okusa za eko-
nomska vprašanja, njegove znane socialistične kritičnosti in njegovega real-
nega humanizma. S tem, da je Cvijić posvetil veliko pozornost človeku, je 
zašel tildi na področja sociologije, etnologije in vrste drugih sorodnih 
znanstvenih disciplin. Cvijić je bil organizator etnologije v Srbiji in njenega 
pouka na univerzi v Beogradu. O tem in o Cvijićevi znanstveno-raziskovalni 
dejavnosti na področju etnologije poroča obširno Milenko F i l i p o v i ć 
v referatu »Jovan Cvijić i srpska etnologija«. Prav tako obsežen je referat 
Svetozara Ć u l i b r k a »Jovan Cvijić kao sociolog«, v katerem so podrob-
neje osvetljeni sociološki elementi v Cvijićevih delih, na prvem mestu 
v delih »Balkansko poluostrvo« in »Uputstva za proučavanje sela u Srbiji 
i ostalim zemljama«. V raziskavah porekla prebivalstva in naselij ter migracij 
je Cvijić posegel močno tudi na področje zgodovine, čemur je posvečen 
krajši prispevek Vladimira S t o j a n č e v i ć a »Cvijićeva antropogeografska 
škola i njen doprinos našoj istoriografiji i istorijskoj geografiji«. Od uvodnih 
je za geografe posebno zanimiv referat Milorada V a s o v i ć a »Cvijićev rad 
na antropogeografiji jugoslovenskih i balkanskih zemalja s posebnim osvr-
tom na njegov opštedruštveni značaj«, ki je vsebinsko razdeljen na prikaz 
rezultatov Cvijićevih antropogeografskih raziskav in na odstavek o njihovem 
splošno družbenem pomenu. Avtor je kritično premotril Cvijićeve poglede na 
vprašanje izhoda Srbije na morje, na tako imenovano makedonsko vpra-
šanje in na meje države SHS s sosednjimi državami. 

Referati o krasu prikazujejo najrazličneišo kraško problematiko, s po-
udarkom na kraški hidrologiji. Večina avtorjev izhaja iz rezultatov Cviji-
ćevih raziskav in jih dopolnjuje z novejšimi dognanji in rezultati svojega 
terenskega dela. Josip R o g 1 i ć v referatu »Odnos riječne erozije i krškog 
procesa« govori o koroziji kot glavnem tvorcu planot v okviru kraškega pro-
cesa ter polemizira glede tega s Cvijićevimi tezami. O korozijskem procesu 
govori tudi Ivan G a m s v referatu »Neka merenja intenziteta korozije 
u DinarsTTom krasu i njihov značaj za geomorfologiju«. V referatu je 
v ospredju vprašanje odvisnosti korozijskega procesa od litološke zgradbe, 
temperature vode, pedobiološkFh dejavnikov in količine padavin. Avtor je 
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izračunal in kartografsko prikazal korozijsko intenzivnost za porečja večjih 
rek na vsem Dinarskem krasu. Problematike korozije so se lotili tudi Nikola 
M i 1 o j e v i č, Budimir F i 1 i p o v i ć in Nadežda D i m i t r i j e v i č v re-
feratu »Uticaj sifonalne cirkulacije na proces karstifikacije u Vrdničkom 
basenu«. V enem od opuščenih rudniških jaškov, katerega je pred 34 leti 
zalila voda, avtorji na podlagi poznavanja kvantitete procesa raztapljanja 
in odnašanja apnenca ugotavljajo vrednost karstifikacije. 

Kompleksen prikaz kraške hidrologije je podal Dušan D u k i č v refe-
ratu »Režim reka u krasu Jugoslavije«. Težišče je na prikazu režima in vod-
nega pretoka rek dinarske kraške regije, ki predstavlja veliko večino kra-
škega površja Jugoslavije. Tudi Ivo B a u č i ć v svojem referatu »Neke oso-

-benosti podzemne cirkulacije vode u Dinarskom kršu« nam slika posebne 
pogoje, ob katerih se razvija hidrologija na Dinarskem krasu ter shemo 
njene cirkulacije na primeru Cetine, k je r je imel avtor kot sodelavec po-
droben vpogled v rezultate obsežnih raziskav za potrebe hidroelektrarne. 
Avtor poudarja , da raziskave kraške hidrologije močno zaostajajo za potre-
bami prakse. Probleme kraške hidrologije v nečistem krasu obravnava tudi 
Dragutin P e t r o v i č (»Posredni i relativni zagat«) in to podrobneje na 
primeru Zlotske reke. Končno je potrebno omeniti s področja kraške hidro-
grafi je še prispevek Tvrtka K a n a e t a »Sedra u nekim našim rijekama«, 
ki predstavlja v glavnem primerjavo dosedanjega znanja o genezi tega 
pojava. 

Zadnji tr i je referati o kraški problematiki so teritorialno vezani na 
Srbijo. Cedomir M i l i c poroča o »Jamah kao indikatorih periglacijala 
u krasu Istočne Srbije«, Jovan B. M a r k o v i č pa o »Pocerskem merokrasu«. 
Referat Jelene M a r k o v i č - M a r j a n o v i č z naslovom »Prilog poznavanju 
pečina i okapina Srbije kao staništa paleolitskog čoveka« vsebuje predvsem 
evidentiranje jam ter opis njihovih sedimentov, favne in flore ter opozarja 
na pomembno vlogo Cvijiča pri proučevanju paleolitika. 

Zadnji, najobsežnejši del Zbornika se nadalje deli na referate o prebi-
valstvu in na referate o naseljih. Od prispevkov o prebivalstvu se jih vse-
kakor največ ukvar ja z migracijami. Milisav L u to v a c poroča v svojem 
referatu »Migracioni procesi stanovništva Jugoslavije« o selitvah prebivalstva 
od časov Turkov naprej. Migracijske tokove razdeli na tri obdobja; pre-
seljevanje v času Turkov, preseljevanja v času nasta janja nacionalnih držav 
pa vse do druge svetovne vojne in selitve po letu 1943. Historično orientirani 
referat dopolni avtor v tret jem delu s posplošenim prikazom novih migracij-
skih procesov. Najnovejše migracije prebivalstva na relaciji podeželje—mesto 
so obravnavane v referatih Brede V l a h o v i ć in Dušana D r l j a č e »Nova 
etnička kretanja i pregrupisavanja u Srbiji u vezi s razvojem industrije« 
ter Miljane R a d o v a n o v i č »O nekim pitanjima etnološkog proučavanja 
dnevnih migracija«, pri čemer drugi, etnološki referat obravnava predvsem 
znana dejstva iz naše novejše geografske literature. Bistveno drugačen je 
referat Vladimirja K l e m e n č i č a »Migracije stanovništva u Sloveniji«, 
k j e r avtor v jedrnati obliki podaja pregled migracij od začetka 19. stoletja 
naprej. Po socialnih, ekonomskih in političnih vzrokih razvrsti avtor migra-
cije v Sloveniji v tri obdobja: v predindustrijske do 20. stoletja, prehodne 
do leta 1945 in industrijske po letu 1945; posledica zadnjih je oblikovanje 
mestnih regij. 

Gibanje števila prebivalstva med leti 1869 in 1961 ter prirodni prirastek 
sta osnova referata Mladena F r i g a n o v i ć a z naslovom »Osnovno obi-
l ježje dinamike i strukture stanovništva našeg jadranskog područja«. Celotno 
jadransko področje Hrvatske je razdeljeno na tri regije (Istro. Kvarner in 
Dalmacijo). Prikazani rezultati so del obsežnih avtorjevih raziskav, ki so 
delno že znani. Problematiko širše regije nam podaja tudi Mitke P a n o v 
v referatu »Neki aktualni antropogeografski problemi SR Makedonije«. Y 
ospredju so seveda populacijske posledice hitrega gospodarskega razvoja 
republike, ki se kažejo v hitri rasti mest in števila mestnega prebivalstva, 
v manjšanju števila prebivalstva v agrarnih naseljih ter v depopulaciji in 
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opuščanju obdelave zemlje v višjih področjih. Na koncu so navedene tudi 
nekatere misli za reševanje negativnih posledic industrializacije in urbani-
zacije. Prav tako zanimiv je tudi referat Jakim S i n a d i n o v s k e g a 
z naslovom »Osnovne strukturalne promene stanovništva SR Makedonije 
u posleratnom periodu razvitka«, v katerem je avtor globlje posegel v so-
dobne migracijske tokove raznih narodnostnih skupin. 

Avtorja Petar V 1 a h o v i č (»Neke endogamne grupe na teritoriji Jugo-
slavije«) in Mirko B a r j a k t a r e v i č (»O etničkoj strukturi Balkanskog 
poluostrva«) se ukvar ja ta predvsem s Cvijićevimi ugotovitvami v naslovu 
navedenih problemih. Sicer pa je značilna za večje število referatov, pred-
vsem negeografov, močna naslonitev na Cvijičeve metode in rezultate njego-
vega dela ter odsotnost uporabe splošno znanih novejših geografskih virov 
(Rančič, Sinadinovski, B. Vlahović-Drljača, Ristić). 

Osnovne misli o konceptu moderne demografije je podal Miloš M a c u r a 
v referatu »Savremeni tokovi i perspektive demografskog razvitka Jugosla-
vije«. Poudaril je potrebo po istočasni raziskavi, primerjavi ter medsebojni 
povezavi večjega števila demografskili pokazateljev. Tudi referat Miroljubni 
R a n č i ć a »Zapažanja o promenama i tendencijama u osnovnim asociaci-
jama stanovništva Jugoslavije« prinaša za geografa veliko zanimivega s po-
dročja določevanja posameznih demografskih enot. Avtor razpravlja o sta-
tusu družine, gospodinjstva ter o strukturi gospodinjstev, kar je vsekakor 
problem, pred katerim se geograf veìlkokrat znajde. Zadnji t r i je referati 
s področja populacije so močno statistični. Dušan B r e z n i k govori o »Fer-
tilitetu stanovništva Kosova i Metohije«'. Posebno zanimiva je primerjava tega 
izjemnega področja z drugimi republikami. Kosovo je tudi v središču zani-
manja referata Kosovke R i s t i č z naslovom »Odnos broja stanovnika 
i obradivnih površina u nekim selima na Kosovu«, medtem ko poroča Mi-
roslav R a š e v i č o »Pismenosti stanovništva Jugoslavije«. 

Druga skupina referatov s področja družbene geografije prikazuje pro-
blematiko naselij. Vsekakor je najširše v to segel Ivan C r k v e n č i ć v re-
feratu »Suvremene koncepcije geografskog proučavanja naselja«. Avtor je 
nanizal celotno problematiko modernih družbenogeografskih raziskav mesta, 
pri čemer se je še posebno zadržal na problematiki klasifikacije mestnih 
naselij, dalje na problematiki mestnih meja, pri čemer je mestni in obmestni 
prostor tudi hierarhično razčlenil. Osrednji problemi mestne geografije so 
vsekakor razporeditev funkcij, funkcijska diferenciacija mestnih predelov 
ter struktura zazidave in populacije kot posledica splošnega socioekonom-
skega razvoja. 

»Historijsko-geografska problematika urbane mreže Jugoslavije u od-
nosu na osobine njenog suvremenog razvoja« je naslov referata Veljka R o -
g i č a ; v njem je prikazan pomen historične naselbinske mreže za današnji 
razvoj mest Jugoslavije in njenega sosesdstva ter razvoi mest Jugoslavije od 
začetka 19. stoletja napre j po osmih velikostnih skupinah. Takšen pregled 
rasti naših mest v različnih političnih in ekonomskih razmerah je vsekakor 
koristen tudi kot izhodišče novejšim raziskavam naših mest. Tudi Olga 
S a v i e podaja problematiko mestnih naselij v referatu »Razvitak uticajnih 
sfera nekih pomoravskih gradova« skoraj v celoti samo s historičnega vidika. 
Skoraj nič ni bilo doslej v geografski literaturi napisanega o najbol j aktu-
alnih problemih velikih mest, ki stopajo tudi pri nas vse bolj v ospredje. 
Nanje je v dobro dokumentirani obliki opozoril Nebojša L. C a r i ć v refe-
ratu »Neki problemi gradskih naselja u svetu i kod nas«. V ospredju raz-
prave so naslednji problemi: onesnaženost zraka, mestno zelenje, gostota 
mestnega prometa, optimalna velikost mestnih naselij in lokacija industrije 
v odnosu do stanovanjskih sosesk. 

Iz skromnega števila prispevkov (samo dva) o neurbanih (vaških) na-
seljih se podobno kakor v Sloveniji kaže tudi v jugoslovanskem merilu po-
manjkanje zanimanja za tovrstno problematiko k l jub dejstvu, da se v ne-
urbanih naseljih dogajajo prav tako intenzivni procesi kakor v urbanih. 
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Tudi oba referata, Vladimira D j u r i ć a (»Novi procesi u razvitku seoskih 
naselja Jugoslavije«) in Jovana T r i f u n o s k e g a (»Seoska naselja u SR 
Makedoniji«) ne prikažeta podrobneje procesov in problematike transforma-
cije neurbanih naselij. Djur ić na splošno našteva znane procese transforma-
cije neurbanih naselij in tipološke spremembe, ki so pa v resnici v različnih 
področjih ob različnih socioekonomskih strukturah mnogo bolj pestre. Po-
dobno velja za referat Trifunoskega, ki je v glavnem informativne narave. 

Pestrost obravnavane problematike na Cvijičevem simpoziju kažejo tudi 
drugi referati s področja geografije naselij. V referatu Mihajla K o š t i c a 
(»Geografski položaj banjskih i balneo-turističkih naselja u SR Srbiji«) so 
prikazani predvsem reliefni dejavniki za izgradnjo turističnih zmogljivosti in 
prometno povezavo potencialnih mineralnih izvirov z večjimi mestnimi sre-
dišči. »Razvitak nekih rudarskih naselja u istočnoj Srbiji« je referat Bra-
nimira D a k i č a , k j e r je prikazan povojni razvoj Majdanpeka in Bora ter 
še posebno nagla rast Resavice na račun okolnih naselij. 

Velikokrat je bila doslej tudi med geografi poudarjena potreba po raz-
iskavah mikroklime v naših mestih, ki bi služile praksi. Katarina M i l o -
š a v 1 j e v i ć nam je v referatu »Primena klimatoloških elemenata pri pla-
niranju naselja« konkretno sicer bolj malo povedala o posebnostih tovrstnih 
raziskav in njihovi metodologiji, je pa poudarila njihovo ekpnomsko vrednost 
pri gradnji novih stanovanjskih sosesk v Beogradu in Novem Beogradu, k j e r 
skupno redno deluje 14 klimatoloških in 29 padavinskih postaj. 

S problematiko naselij kot statističnih enot in s spremembami njihovih 
meja nas seznanja Milenko B a n v referatu »Naselja kao predmet statistič-
kog istraživanja«. V referatu je podrobneje razložen sistem kartoteke naselij 
v Zveznem zavodu za statistiko. Tudi v skupnem referatu Nade P e n e z i ć 
in Milenka B a n a (»Promene u sastavu i nazivima naselja«) smo seznanjeni 
s statističnimi merili spremembe števila, imena naselij in podobno. 

Kot celota je Cvijičev zbornik nedvomno tehten doprinos geografski 
znanosti. Vendar pa je v nekaterih referatih, predvsem v tistih, ki obravna-
vajo lokalno problematiko, vendarle močan vpliv Cvijičeve antropogeografske 
šole še premalo dopolnjen z upoštevanjem rezultatov najnovejšega geograf-
skih raziskav in njihovih metod. Referati s področja različnih sorodnih znan-
stvenih disciplin so vsebino Zbornika obogatili, zlasti tam, k j e r so posegli 
v reševanje problemov, ki so skupni geografom (kot na primer statistika). 

Mirko Pak 

Ivo Baučić, Cetina. Razvoj reliefa i cirkulacije vode u kršu. Radovi 
Geografskog instituta sveučilišta u Zagrebu, zvezek 6, Zagreb 1967. 161 strani 
in 6 kart v prilogi. 

Ta disertacija zagrebškega geografa obravnava geomorfološko, zlasti pa 
hidrološko morebiti najzanimivejši del dinarskega krasa, ki je bil obenem tudi 
na jbol j proučen. Obravnava dolino Cetine in vse njeno porečje, ki zajema 
naša najizrazitejša in največja dinarska kraška polja v Zahodni Bosni. Nanje 
odpade kar 618 km2, sa j so tu Kupreško, Glamočko, Duvanjsko in Livanjsko 
polje, ki samo meri 404 km2. To je predel zelo mladih paleogeografskih 
sprememb, ki se odražajo v tem, da meri popolna serija mezozojskih skladov 
čez 5000 m, neogena pa so navrtali na Livanjskem polju nad 2000 in na Du-
vanjskem polju do 2500 m. Razgibana tektonska zgradba z neogenimi jezovi 
na severu in eocenskim jezom pred morjem ter mladi tektonski premiki so 
tako zapletli hidrografsko mrežo, da je z vso tehnično dokumentacijo upra-
vičena trditev, zapisana na str. 106: »Nobeden ponor ne pošilja vode samo 
v en izvir in niti en izvir ne dobiva vode iz enega ponora.« 

Če k temu še dostavimo, da je v porečju Cetine geološka in hidrološka 
struktura pojasnjena s številnimi vrtinami in drugačnimi raziskavami v 
okviru izdelave projekta za HE Cetino, so izpolnjena naša pričakovanja, da 
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smo v Baučićevi knjigi končno dobili dolgo zaželeno ovrednotenje tehničnih 
raziskav za teorijo o krasu, kakršno gojimo v okviru geografije. 

Baučič začenja analizo z opisom reliefa in jam, k j e r je pri raziskavah 
tudi sam sodeloval. Nato preide v podajanje geološkega razvoja, kakor ga je 
posnel iz zelo številnih in večidel neobjavljenih tehničnih elaboratov. Po njih 
se začenja kopna faza po pirenejski orogeni fazi konec eocena. Med savsko 
orogeno fazo v začetku miocena se formira depresija zahodnobosanskih 
kraških polj in v n j e j se začno odlagati debele, pretežno jezerske plasti, ki 
jih geologi delijo v tri skupine. Prva, iz spodnjega miocena ima na Gla-
močkem. Duvanjskem in Livanjskem polju enak razvoj v enotni depresiji. 
Med sedimentacijo do 1500 m debele druge skupine štajerska orogena faza 
prekine zvezo med glamočkim in livanjsko-duvanjskim bazenom. Tektonski 
premiki med spodnjim in srednjim pliocenom pomenijo konec jezerske faze 
in pričetek erozije, ki jo je prekinila kvartarna akumulacija. Na vprašanje, 
od kod izvirajo tako debeli neogeni sedimenti, odgovarja avtor na str. 119, 
da iz srednjebosanskega skrilavega gorovja, odnosno iz spodnjetriadnih skla-
dov na robu kupreške in glamočke paleodepresije. Ker v današnjem orograf-
skem območju livanjsko-duvanjske paleodepresije niso zastopani triadni 
klastični sedimenti, je treba domnevati, da so laporji, gline in peščenjaki, ki 
so se odložili v te j največji paleodepresiji jugozahodne Bosne, po poreklu 
z roba Kupreškega polja. Od tod na j bi jih po Baučičevem mnenju reke po 
končani jezerski fazi preložile v nižjo livanjsko-duvanjsko jezersko depre-
sijo (str. 119). Mislim, da taka razlaga ni prepričljiva; avtor je preveč ostal 
pri geoloških naziranjih, pri tem pa izpustil priliko, da bi dokazal, kako 
bistveno so eksogene sile do danes spremenile površje in pri tem silno skr-
čile odejo terciarnih klastičnih sedimentov na oaze v kraških poljih. Oporo 
za to bi lahko našel tudi v geološki ugotovitvi, da so v drugi skupini neogena 
zastopane plasti tufov, čeprav v okolici ni več vulkanskih kamenin neogene 
starosti. 

Številna barvanja so za porečje Cetine ustvarila podobo križajočih se 
vodnih tokov, ki pa ubirajo ob raznih vodostajih različne smeri, kar vse 
skuša Baučič tolmačiti z paleogeografskim razvojem. Za dinarsko poprečje 
je hidrografska mreža Cetine izredno prepletena in raznolika, saj so tu 
ponori s kapaciteto do 76 m3/sek (Šujice na Duvanjskem polju) ter podze-
meljski potoki, ki nekateri prebi jajo fliš ali tečejo pod neogenegim jezom 
v poljih ali mimo njega in imajo v podzemlju izmerjene hitrosti od 0,6 do 
23,9 cm/sek. Z vrtinami, ki so v celoti ugotovile, da prepustnost pojema z glo-
bino, so med drugim ugotovili, da na jugozahodnem robu doline Cetine pod-
zemeljske vode ob visokem vodnem stanju odtekajo proti Cetini, ob nizkem 
pa obratno, naravnost proti morju. Soglašamo morda z Baučičem, da nasto-
pajo na krasu vsi mogoči hidrološki sistemi in da jih moramo ugotavljati 
šele s temeljitimi raziskavami. Vendar bi pričakovali, da bi v luči razmer 
v porečju Cetine posegel v diskusijo o povezani kraški vodni masi, kot jo 
skušajo interpretirati na osnovi ugotavljanj s trosi v Severnih apneniških 
Alpah in z drugimi modernimi teorijami po svetu. 

Največ svojih spoznanj je Baučič vnesel pri obravnavanju reliefa, zlasti 
nastanka ravnikov znotraj kraških polj; le-ti so nastajali v zvezi z erozijskim 
zniževanjem ueogena, ob katerem se je na odtočni strani uveljavljala inten-
zivna robna korozija na apnencih. Razmeroma slabo so obdelani kvartarni 
sedimenti na kraških poljih in tedanja jezera, ki so komaj omenjena. Bralec 
se vpraša, zakaj vztraja avtor pri »ponikvi« kot imenu za vrtačo. 

Po izidu Baučičeve knjige je jasno, da ne more mimo ugotovitev v po-
rečju Cetine nihče, kdor še hoče pisati o razvoju dinarskega krasa. Obenem 
nas Baučič z navedbo obilnih virov napoti k originalnemu gradivu, ki je 
pogosto težko dostopno. 

Ivan Gams 
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Nekaj novosti iz geomorfološke književnosti 

Karl Albert Habbe, Die würmzeitliche Vergletscherung des Gardasee-
Gebietes. Studien über Verbereitung und Formenschatz der jungquartären 
Ablagerungen am Alpensüdrand zwischen Chiese und Etsch. Freiburger 
Geographische Arbeiten, Heft 3, Hans Ferdinand Schulz Verlag Freiburg i. 
Br. 1969. 245 strani, 4 slike ter 11 kart in profilov. 

Karl Albert Habbe nam je dal s svojo knjigo zelo izčrpen pregled 
pleistocenske zaledenelosti Gardske kotline ter sosednjih dveh dolin Chiese 
ter Adiže pa tudi manjših gorskih skupin Vestino in Monte Baldo, ki sç strmo 
dvigata iznad Gardskega jezera. Avtorjeva zelo originalna zapažanja ter 
široka polemika o kriterij ih dosedanjih raziskovalcev pa daje jo knjigi še 
širši teoretski pomen, kar še posebno poveča njeno vrednost. 

V gorskih skupinah Vestino in Monte Baldo je po avtorjevem mnenju 
potekala ločnica večnega snega v zadnji ledeni dobi v višini 1450 — 1550 m. 
torej precej niže, kot so to mislili doslej, številni manjši ledeniki pa so segli 
še po pobočjih navzdol. Njih dolžina je bila močno odvisna od izoblikova-
nosti preglacialnega reliefa, ki je ustvarjal različne možnosti za kopičenje 
snega in ledu. 

Med ledeniki, ki so se pomikali iz Dolomitov po glavnih dolinah navzdol, 
je zapustil še na jman j razločne sledove ledenik v dolini reke Chiese. Toda 
tudi tisti skromni ostanki, ki jih je tu našel Habbe, dokazujejo, da se ta 
ledenik v zadnji ledeni dobi ni zaključil ob jezeru d'Idre, kot se je domne-
valo doslej, marveč se je pomikal še naprej nekako do k ra j a Nozza, k j e r 
začenjajo tudi ustrezne akumulacijske terase. 

Veliko lepše morenske nasipe pa je ob vstopu v Padsko nižino odložil 
ledenik, ki se je pomikal po dolini Adiže in še posebno gardski ledenik, ki je 
odložil na južnem obodu Gardskega jezera širok venec moren in tako ustvaril 
eno najlepših čelnih kotanj na vsem južnem vznožju Alp. K tako mogoč-
nemu razvoju ledenika je veliko prispeval led iz doline Adiže, ki se je 
dotekal sem preko dolinskega pretržja Sopio. 

Ob študiju moren, ki obdajajo čelni kotanji slednjih dveh ledenikov, 
začenja Habbe široko razpravo o časovni opredelitvi moren. V te j zvezi je 
avtor podal zelo izčrpen pregled dosedanjih raziskav. Polemizira s starejšimi 
raziskovalci, ocenjuje njihove metode in daje posebno k pedološki zelo veliko 
kritičnih pripomb. Opozarja, da so dosedanji raziskovalci pri tolmačenju 
preperelosti različnih moren vse premalo upoštevali krajevne klimatske raz-
mere in razlike v kamninski sestavi, kot tudi človekov poseg v pokrajino, 
saj se je s krčenjem gozda, z oranjem, gnojenjem ter namakanjem značaj 
tal krajevno lahko močno spremenil. Avtor naglasa, da so tudi različni denu-
dacijski procesi odstranili iz moren veliko prepereline, tako da so danes 
različno stari nasipi med seboj močno podobni. Pri tem nima pred očmi samo 
pleistocenske denudacije ter soliflukcije, marveč tudi holocensko in to pred-
vsem antropogeno, ki jo je sprožil človek s svojimi posegi v naravo. Seveda 
so se vsi ti procesi omejili zgolj na preperelino in puhlice, ne pa na samo 
morensko gradivo, kot npr. na severni strani Alp, k je r so bili še izdatnejši. 

Zaradi tako številnih in raznolikih faktorjev, ki jih je komaj mogoče 
kompleksno zajeti, avtor močno dvomi v uporabnost pedološke metode ter 
meni, da je uporabna šele v povezavi z drugimi metodami. Tu misli pred-
vsem na že staro morfološko metodo, ki sloni na podrobni analizi izobliko-
vanosti morenskih nasipov ter študiju zelo zapletenih zvez med njimi ter 
ustreznimi akumulacijskimi terasami. 

S tako zasnovano delovno metodo je avtor časovno razvrstil posamezne 
morenske nasipe v proučevanem področju. V okviru moren, ki jih je imel 
Penck za wurmske, je ugotovil nasipe dveh poledenitev. Zadnji poledenitvi 
(würm) pripisuje enega oziroma dva veličastna in lepo ohranjena morenska 
nasipa, ki sta anslonjena na morene predhodne poledenitve in zato najvišja 
v vsej morenski pokrajini (»Hauptmoräne«). Starejši nasipi pa se nadal ju je jo 
še izpred würmskih moren (»Äussere Moränen«), so nižji, bolj položnih oblik 
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in veliko močneje razčlenjeni. Zato jim pripisuje avtor že mladoriško sta-
rost(riss 11). Risko-würinska preperelina je iz njih že skoraj docela od-
stranjena in pomešana z denudiraninii vviirmskimi puhlicami. Do poglavit-
nega odstranjevanja te prepereline ni prišlo tekom wiirmske poledenitve, 
marveč šele v postglacialu, predvsem po izkrčenju širših površin gozda. 

Izpred enih in drugih moren se širijo obsežne akumulacijske terase. 
Mladoriške se dvigajo ob morenah okrog 20 m nad wiirniskimi, z oddalje-
vanjem od nj ih navzdol ob rekah pa se jim počasi približajo in celo poto-
nejo pod würmsko naplavino. 

Penckovih, močno deformiranih »starih moren« (Altriss), ki j ih pre-
kriva več metrov debela preperelina in različni eolski nanosi, avtor ni 
podrobneje razčlenil. Vse skupaj uvršča v riško dobo (riss I), le za nekatere 
skromne ostanke ledeniških odkladnin dopušča možnost, da utegnejo biti 
starejši. Tudi pred staroriškimi morenami se širijo široke terase, ki proti 
jugu potonejo pod würmsko naplavino. Zelo močan naklon teh teras proti 
jugu tolmači avtor z grezanjem Padske nižine. 

Podrobne proučitve pa so bili deležni tudi nasipi, ki so jih odložili 
wiirmski ledeniki, ko so se umikali z moren največjega obsega. Habbe je 
ugotovil šest zastojev, od katerih je le pri zadnjem, šestem, prišlo do rahlega 
ponovnega napredovanja. 

Vsi ti rezultati se dobro ujemajo z razmerami pri nas v Blejsko-radov-
Ijiški kotlini, k j e r smo našli v okviru Brücknerjeve »mlajše morenske po-
krajine« (würm) prav tako morene dveh poledenitev. Najmlajše pripadajo 
nesporno würmu, za starejše pa smo pustili še odprto vprašanje ali pripadajo 
starejšemu würmu (würm 1) ali mlajšemu rissu (riss 11). Posrečilo pa se 
nam je razčleniti tudi morene tako imenovane »stare poledenitve«. Za mlajše 
iz te skupine domnevamo da so riške (morda riss 1), starejše pa utegnejo 
biti mindelske starosti. Do teh zaključkov smo prišli na osnovi zelo vsestran-
skega proučevanja, upoštevajoč tudi pedološko metodo. Še posebno tehtne 
rezultate pa nam je dal podroben študij preperelosti posameznih kosov erup-
tivnih kamenin ter peščenjakov, ki so se ohranili v preperelini. 

Svetlejši pas, ki obroblja posamezne kameninske kose ter izkazuje nj i-
hovo najintenzivnejšo preperelost, seže po würmskih nasipih do 0,5 mm glo-
boko, pri starowürmskih oziroma mladoriških (riss 11) do 2 mm, pri riških 
(morda ris I) 4—5 mm, pri mindelskih pa 10—15 mm globoko in tudi sama 
jedra teh skal so že močno preperela. 

Menimo, da bi prinesla ta metoda tudi v področju Gardskega jezera, 
o katerem poroča Habbe, več jasnosti, predvsem pri razčlenjevanju moren 
tako imenovane »stare poledenitve«. Milan šifrpr 

The Encyclopedia of Geoinorpliology. Uredil R. W. Fairbridge. Reinhold 
Book Corporation, New York—Amsterdam—London. 1968. 1295 strani. 

Po Bauligovem Vocabulaire franco-anglo-allemandd de géomorphologie 
(1956) je ta 1295 strani drobnega tiska in več kot tisoč ilustracij obsegajoča 
knjiga verjetno najpomembnejše delo, ki je na področju geomorfologije izšlo 
v povojni dobi. Urednik, profesor geologije na Kolumbijski univerzi v New 
Yorku, Rhodes W. Fairbridge, je k sodelovanju pritegnil več kot sto stro-
kovnjakov iz geomorfologije in sorodnih panog iz številnih dežel, tudi iz 
vzhodnoevropskih. Iz Jugoslavije sodeluje le eden, s prispevkom o slepih 
dolinah. Knjiga pomeni zaradi svetovnega sodelovanja v marsičem zadnjo 
besedo, ki jo je izrekla geomorfologija. Sodelovanje zagovornikov najno-
vejših smeri pa ima tudi senčno plat v tem, da bo bralec našel v knjigi 
tudi k a j spornega, kar še ni prevel veter razvoja geomorfologije. Nedvomno 
pa nudi knjiga izredno obsežen pregled problematike po svetu, ki ne zadeva 
samo geomorfologije, temveč tudi hidrologijo, glaciologijo, sedimentologijo 
itd. Razmeroma slabo je zastopana pedogeneza in med geomorfološkimi 
panogami kras. V preglednem sestavku o krasu je med drugim napačno na-
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vedeno, da izhaja ime s področja »severno in južno od luke Rijeke v Jugo-
slaviji«. V ospredju so tektonska, klimatska, zlasti kvartarna geomorfologija 
in nekatera poglavja dinamične geomorfologije (neotektonika). Med gesli se 
odlikujejo »Kvantitativna geomorfologija« A. Strahler ja (14 strani), po-
glavje o kvartar ju R. W. Fairbridga (20 strani), ki je tudi sicer prispeval 
največ gesel, ter poglavje o geomorfologiji podvodnega reliefa N. C. Flem-
minga (20 str.). 

Enciklopedija, ki je menda prva te vrste na svetu, ne razlaga samo 
geomorfoloških terminov, temveč je obenem kompendij regionalne geomor-
fologije, ker so pojmi često razloženi z konkretnimi primeri, kot na primer 
gorski sistemi po svetu. Pri tem je najslabše zastopana Azija. 

Ivan Gams 

Iz hidrogeogralske književnosti 

Frankdieter Grimm (Leipzig), Das Abfluss verhalten in Europa — Typen 
und regionale Gliederung. Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Deut-
schen Instituts für Länderkunde. Neue Folge, 25/26 — Leipzig, 1968, p. 18—180. 

V sodobni hidrogeografiji, točneje potamologiji, je čedalje očitnejša 
težnja po sintetiziranju dosedanjih spoznanj, posebno tistih, ki so se nako-
pičila v zadnjih treh ali štirih desetletjih. To velja v prvi vrsti za rečne 
režime. Toda pri tem ne gre samo za obravnavanje vodnih režimov posa-
meznih rek, pa tudi ne zgolj za klasifikacijo in tipizacijo teh režimov, tem-
več gre čedalje bolj za hidrološko klasifikacijo prostora: pokrajin, konti-
nentov in celotne zemlje. Skratka, gre za podobno regionalizacijo, do kakršne 
so se že npr. dokopali v klimatologiji, pedogeografiji ali fitogeografiji. 

Da prihaja do regionalne hidrološke klasifikacije tako pozno, je več 
vzrokov. Pri tem niso niti toliko v ospredju metodološki problemi, bolj pa 
pomanjkanje ustreznih podatkov, sa j je mreža hidroloških postaj po svetu 
še vedno močno pomankljiva, opazovanja kratkotrajna, podatki pa zelo ne-
enotni. Kljub temu je čedalje več poskusov, da bi prišli na osnovi tekočih 
voda do prostorskih hidroloških klasifikacij večjih ali manjših delov sveta, 
pa tudi celotne zemlje. Razen Pardéja, ki je v tem pogledu precej prispeval, 
so se hidroloških klasifikacij lotili sistematično in velikopotezno zlasti v 
Sovjetski zvezi, sa j so sovjetski hidrogeografi že izdelali hidrološke klasi-
fikacije ne samo za SZ, temveč tudi za Evropo in celotno zemljo (Zajcev, 
Lvovič, Kuzin itd.). V zadnjem času pa je videti, da se težišče tovrstnih raz-
iskav prestavlja v Srednjo Evropo, zlasti v obe Nemčiji (Keller, Nippes, 
Hein, Grimm itd.). To velja tudi za Grimmovo študijo, ki ni pomembna 
samo v stvarnem, temveč tudi v metodološkem pogledu. 

V Evropi je Grimm opredelil kar 55 tipov rečnih režimov, ki jih je po-
imenoval po posameznih rekah, enenga tudi po Savi. Glede na oblike in vzroč-
ne zveze je te tipe razporedil v 9 skupin, te pa v 5 glavne kategorije, ki 
jih je označil podobno kot Pardé (pluvialna, nivalna in nivo-pluvialna). 

Hidrološko razčlenitev Evrope je avtor prikazal tudi kartografsko. Na 
prvi karti (Odtočne razmere v Evropi), v merilu 1:5 milj je z 11 barvnimi 
ploskvami označil nastop visoke vode (prvi maksimum), pri čemer je leto 
razdelil na dvomesečna obdobja. S črtkastimi znaki je opredelil specifični 
odtok s 7 stopnjami, s posebnimi znamenji pa je označil še intenzivnost 
prvega maksima s 5 stopnjami in drugega maksima s 3 stopnjami. Na ta 
način je dobil pregledno, a dovolj natančno karto, ki dobro ustreza tudi 
v tehničnem pogledu. 

Druga karta, k j e r so prikazani odtočni tipi, je bol j podrobna (merilo 
1:8 milj). Najpre j je z barvami označenih 9 skupin odtočnih režimov, zno-
t r a j teh barvnih ploskev pa je avtor s črtami omejil še področja posamez-
nih vodnih režimov ter jih označil po rekah in s formulami, ki močno spo-
minja jo na oznake Köppenove klimatske klasifikacije. Za ilustracijo na j 
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navedemo primer iz Slovenije: H skupina — Savski režim ( H ^ F C f s ) , kar 
pomeni, da gre za pluvialni režim (H sk), v katerem je odtočni maksimum 
jeseni (H) in sicer sept.—okt. (Ht), ki je večji (>) od pomladanskega maksi-
ma (F), pri čemer je specifični odtok večji od 20 1/sek/km2 (C), medtem 
ko je minimum poleti (fs). 

Zanimivo, da se vodni režim, imenovan po Savi, ne razprostira samo 
na južni strani Alp, temveč ga najdemo tudi na južnem Norveškem. Tudi 
Taravo — režim, ki obsega večino Slovenije, je razen v Jadranskem pri-
morju in Padski nižini tudi še na Korziki (od tam je tudi ime) in Balearih, 
prav tako pa tudi na Škotskem. Sploh se nam pri Grimmovi klasifikaciji 
kaže precejšnja azonalnost številnih vodnih režimov, vendar je tovrstna 
problematika preobsežna, da bi jo na tem mestu obravnavali. Umesten pa 
je pomislek, ali je na pregledni karti Evrope smiselna tako podrobna raz-
členitev, saj je npr. znatno podrobnejša kot npr. na pedološki, klimatski ali 
fitogeografski karti Evrope. 

Razen rezultatov samih pa so v Grimmovi študiji zanimive tudi metode, 
s katerim je avtor zasnoval tipizacijo in regionalizacijo vodnih režimov. 
Za osnovno regionalne hidrološke razčlenitve mu namreč služijo »elemen-
tarne«, avtohtone reke. Po mnenju avtorja so samo manjše reke učinek 
obdajajoče pokrajine in izraz skupnega učinkovanja geografskih faktorjev 
v n je j . Zato Grimm v nasprotju s Pardéjem izključuje velike reke. Ta kri-
teri j — sovjetski hidrogeografi ga uporabljajo že dal j časa — omogoča 
razmeroma podrobno hidrološko razčlenjevanje pokrajin in s tem tudi 
ustrezno kartografsko upodobitev, marveč površinski prikaz posameznih 
vodnih režimov. 

Druga značilnost Grimmove klasifikacije je v tem, da posamezne hidro-
loške faze ne opredeljuje po letnih časih — tako kot sovjetski avtorji — 
pa tudi ne po mesecih — tako kot Pardé — temveč po dvomesečnih časovnih 
obdobjih, pri čemer pa vsak mesec dvakrat upošteva, npr. januar—februar, 
februar—marec itd. S tem je avtor dosegel večjo zanesljivost povprečkov, 
zlasti še, ker je moral upoštevati postaje z zelo različno opazovalno dobo 
(od komaj neka j let pa do 40 ali 50 let). Pri tem je Grimm izbiral predvsem 
postaje, ki imajo največ 50.000 km2 hidrološkega zaledja v ravninskem 
svetu in do 500 km2 v gorskem svetu; taka področja je namreč še štel za 
hidrološko homogene enote. 

Za Grimmovo študijo ni značilna samo zamudna in zahtevna obdelava 
obsežnega hidrološkega gradiva — originalnih podatkov iz hidroloških let-
nikov z vseh delov Evrope — temveč tudi skrbna metodologija, pri kateri 
ni upošteval samo spoznanja dosedanjih klasifikacij, temveč je napravil 
tudi pomemben korak v izpopolnjevanju prostorske hidrološke klasifikacije 
tekočih voda. D a r k o R a d i n j a 

Flussregime und Wasserhaushalt, Freiburg 1968. Freiburger Geographi-
sche Hefte, H. 6.—1. Bericht der IGU — Commission on the International 
Hydrological Decade, 240 strani. 

Tudi v te j publikaciji je problematika rečnih režimov najbol j v ospredju. 
Y tem pogledu je zlasti zanimiv prispevek R. K e l l e r j a (Rečni režimi 
na svetu), ki nas seznanja z raziskovalnimi pobudami komisije IGU za med-
narodno hidrološko desetletje (IHD).. Keller je namreč predsednik te ko-
misije in vnet zagovornik sistematičnega, metodološko enotno zasnovanega 
in mednarodno organiziranega proučevanja rečnih režimov na zemlji. 

Keller je s sodelavci obdelal vodne režime številnih evropskih pa tudi 
izvenevropskih dežel, pri čemer je preizkušal različne metode z namenom, 
da bi izoblikovali metodologijo, ki bi ustrezala za obdelavo vodnih režimov 
v svetovnem merilu. Keller teži ustvariti tako kartografsko upodobitev 
odtočnih režimov, s katere bi bilo razen čisto deskriptivnega izraza mogoče 
istočasno razbrati tudi razlago razmer. Dosedanje izkušnje namreč kažejo, 
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da Pardéjeva metodologija s svetovnega vidika ni primerna, saj daje nje-
gova klasifikacija že na manjših področjih precej razdrobljeno sliko z 
razmeroma velikim številom vodnih režimov. Razen tega pa Pardéjeva me-
toda tudi za prostorsko kartografsko prikazovanje ni najhvaležnejša. 

Keller si kot predsednik IGU komisije za 1HD zamišlja, da bi obdelava 
rečnih režimov v svetovnem obsegu potekala v dveh stopnjah. V prvi — 
opravili bi jo do konca 1HD 1974. leta — n a j bi prišlo do kartografskega 
prikaza številčne obdelave »deskriptivnih tipov« odtočnih razmer, v drugi 
stopnji pa tudi do »sintetične hidrološke karte«, k j e r n a j bi bila podana 
tudi analiza skupnih odvisnosti in s tem tudi razlaga odtočnih razmer. Y ta 
namen je Kellerjeva delovna skupina že predložila ustreznim organom 1HD 
dva metodološka osnutka. In sicer deskriptivno obdelavo rečnih re;žimov 
na primeru Ponilja ter sintetično obdelavo rečnih režimov na primeru Sred-
n j e Evrope. 

Pri kartografskem prikazovanju rečnih režimov je eden izmed osnovnih 
problemov predvsem odločitev, katera faza vodnega kolebanja je najbol j 
karakteristična in kako jo kartografsko ustrezno podčrtati. V dosedanjih 
kartografskih obdelavah rečnih režimov daje jo običajno mesecu z najvišjim 
vodnim stanjem prednost in sicer tako, da označijo z ustrezno barvo pripa-
dajoče dele porečja, ker menijo, da je za vodno gospodarstvo pomembno 
in za rečni režim bistveno to, v katerem mesecu nastopa največji vodni 
pretok. Pri obdelavi rečnih režimov v ZDA pa je Hein (1964) napravil še 
korak dalje in z istimi ploskovnimi znaki zajel hkrati tako visokovodna kot 
nizkovodna obdobja. 

Kot rezultat najrazličnejših poskusov in kot predlog za nadal jnjo ob-
delavo obravnavane tematike je Kellerjeva delovna skupina izdelala le-
gendo, ki je predložena hidrološki obdelavi Ponilja. V te j legendi je z raz-
lično debelimi trakovi vzdolž rek označena vodnatost reke (poprečni letni 
pretok), z barvo teh trakov pa je s pomočjo Pardéjevih mesečnih koefici-
entov podana izrazitost najvišjega in najnižjega mesečnega pretoka. S 
ploskovnimi znaki (crtkanjem) posameznih delov porečja pa je označen 
časovni nastop najnižje in najvišje mesečne vode. Ob najvažnejših vodo-
merih. ki so vrisani na karto, so hidrološki podatki izraženi še z ustreznimi 
simboli. 

Med ostalimi prispevki so v te j publikaciji, ki je v celoti posvečena 
IHD, sicer še tri študije docela regionalnega značaja, a so v marsikaterem 
pogledu tudi metodološko izvirne. B r i n k m a n n je hidrološko obdelal 
vodni sistem Tigrisa, H e n i n g kitajski reki Hoangho in Jangcekiang, 
S h a r f pa vodne razmere primorskega dela Libije. Zanimiv je prispevek 
Japonca Y a m a m o t a , ki na konkretnih primerih iz lastae dežele obrav-
nava vpliv družbene preobrazbe pokrajine na spremembe hidrološkega cikla. 
G r i m m o v prispevek (Tipizacija odtočnih razmer v Evropi) je v bistvu 
pravzaprav povzetek študije, ki smo jo osvetlili že zgoraj. Informativnega 
pomena je uvodni članek K e 1 e r j a z naslovom »Vloga geografije v med-
narodnem hidrološkem desetletju«, k je r omenja med drugim tudi naloge, ki 
si jih je za to obdobje zadala hidrogeografija (rečni režimi na svetu, študij 
vodnih bilanc v različnih klimatih, vpliv človeka na hidrološke cikle, mor-
fologija tekočih voda, hidrološki atlas sveta). Darko Radin a 

Mnogoletnie kolebanija stoka i verojatnostnie metodi ego rasčeta. Moskva 
1967. Moskovskij gosudarstvennij universitet. Geografičeskij fakultet, Ka-
fedra gidrologii suši. Meždunarodnoe gidrologičeskoe desjatiletie, 277 strani. 

V zborniku, ki je posvečen mednarodnemu hidrološkemu desetletju, je 
objavljenih 36 razprav oziroma referatov s hidrološkega seminarja, ki ga 
je organizirala katedra za hidrologijo kopna na geografski fakulteti moskov-
ske univerze. Kakor čitamo v uvodu, je imel seminar predvsem ta namen, 
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da usmeri zanimanje sovjetskih hidrologov k najpomembnejšim problemom 
sodobne hidrologije. 

K tem problemom prištevajo zlasti proučevanja dolgoletnih kolebanj 
vodnih tokov ter izpopolnjevanje računskih in drugih metod, ki so za to 
potrebne. Sovjetski hidrologi poudarjajo, da ima proučevanje teh vprašanj 
v dobi čedalje bol j intenzivnega izkoriščanja vodnih zalog velik ekonomski 
pomen, hkrati pa so to tudi na jbol j zamotane naloge sodobne hidrološke 
znanosti. 

Pri raziskovanj u ̂ dolgoletnih kolebanj tekočih voda se kažejo različne 
smeri. Prva od teh je proučevanje možnih (verjetnih) vodnih količin pri 
predvidenem kolebanju vodnega odtoka v času in prostoru hkrati. Druga 
smer je proučenje stoletnih in desetletnih kolebanj vodnega odtoka z na-
menom, da se ugotove ritmi dolgoletnih vodnih kolebanj, to je ugotavljanje 
ciklov visokovodnih in nizkovodnih obdobij, njihovega ponavljanja zvez med 
vodnimi kolebanji in heliofizikalnimi procesi (cikli sončne aktivnosti, 
atmosferske cirkulacije, termike, oceanov itd.). 

Posebno skrb posvečajo v SZ vplivu človeka na hidrološke cikle. Prt 
tem so ugotovili zanimive zveze med kultivacijo pokrajine in vodnimi ko-
lebanji, tako tudi v Ukrajini. Tovrstnim vprašanjem je v zborniku posve-
čena tret j ina vseh razprav. 

Več razprav obravnava problematiko izračunavanj različnih karakte-
ristik rečnega odtoka. 

Velikanov proučuje v svoji razpravi uporabnost razvojnih in statističnih 
metod pri prognoziranju vodnega odtoka. Razprava Blohinova je posvečena 
doslej razmeroma redko obravnavanemu vprašanju o metodah izračunavanja 
rečnega odtoka na osnovi teorije ocenjevanja. V razpravi Svanidzeja pa je 
prikazana možnost in perspektivnost uporabe Monte-Carlove metode za vod-
nogospodarski izračun. 

V razpravah je večkrat podčrtana misel, da mora proučevanje dolgolet-
nih kolebanj rečnega odtoka potekati hkrati tako glede na časovni potek 
kot tudi glede na prostorsko razpostranjenost. Izkoriščanje prostorsko-časov-
nih zakonitosti kolebanja rečnega odtoka pa na j služi predvsem za izpopol-
njevanje metod pri izračunavanju vodnega kolebanja in za njegovo pro-
gnozo. V zborniku je tudi jasno izražena misel, da je ena izmed poglavitnih 
nalog sodobne hidrologije proučevanje hidroloških procesov in pojavov 
v svetovnem merilu. тд , 0 j- • 

Darko Radtnja 

Neka j novosti iz prebivalstvene geografije 

Franc Schaffer, Untersuchungen zur sozialgeographischen Situation und 
regionalen Mobilität in neuen Grosswohngebieten am Beispiel Ulm-Eselsberg. 
Münchner Geographische Hefte, Heft 32. Michael Lassleben Kallmünz/Regens-
burg, 1968. Strani 150, 4 barvne ter 24 črno-belih kart v prilogi. 

Münchenska socialnogeografska šola je v 32. zvezku Münchner Geogra-
phische Hefte predstavila v zadnjih dveh letih javnosti že tret je obsežno 
socialnogeografsko študijo (v 28. zvezku MGH je izšla študija Karla Ganserja 
»Sozialgeographische Gliederung der Stadt München aufgrund der Verhal-
tensweisen der Bevölkerung bei politischen Wahlen« in v 30. zvezku raz-
prava istega avtorja »Modelluntersuchungen zur Dorferneuerung«). Tret ja 
študija pa se zaradi vsebine raziskave teoretsko in metodološko vendarle 
razlikuje od prvih dveh. Schaffer je za svojo doktorsko tezo raziskal severo-
zahodni del mesta Ulm ob Donavi, imenovan Eselsberg, ki je bil v celoti 
zgrajen takoj po vojni. Podrobna raziskava mestne populacije ter njenega 
odnosa do okolja je zahteval močno sociološki in socioekonomski pristop, 
zaradi česar predstavlja knjiga eno najbol j ekstremnih del na področju so-
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cialne geografije. Večino prostora posveča avtor raziskavi »socialnih skupin« 
in manj njihovim učinkom v prostoru. Podrobno poznavanje posameznih so-
cialnih skupin prebivalstva, njihove mobilnosti, njihovih hotenj, njihovega 
ekonomskega potenciala ter njihovega reagiranja v prostoru pa so osnova 
za vsako smotrno planiranje v mestnem prostoru. Zato ne bo odveč, če 
uvodoma na kratko pregledamo metodološka in vsebinska izhodišča raziskave. 

Raziskavo Eselsberga je avtor naslonil na statistično zbrane podatke 
(ti so v ZR Nemčiji vsebinsko obsežnejši kakor pri nas) ter na podatke 
zbrane z anketo. V Eselsbergu je bilo izvedenih 600 anket. Ankentirane 
družine je avtor izbral po metodi slučajnega izbora iz kartoteke prebival-
stva, pri čemer pa je vendarle računal s tem, da je bilo v vsaki od devetih 
naprej postavljenih socialnih skupin anketiranih na jman j 20% družin. 
Osnova prostorni diferenciaciji anketiranja in zbiranja podatkov so bili 
popisni okoliši, ki so na jp re j razdeljeni na manjše enote s po 100 prebivalci. 
Na osnovi takšnih najmanjših enot so prikazani elementi raziskave na vseh 
28 kartah v merilu l:b500 in 1:8000. 

Avtor je raziskavo naslonil na proučevanje osnovnih funkcij človekove 
eksistence. Te funkcije so: razmnoževanje, življenje v okviru družbe, sta-
novanje, delo, oskrba, izpopolnjevanje, rekreacija, udeležba v prometu itd. 
Predvsem je avtor upošteval tudi medsebojno učinkovanje navedenih 
funkcij. Nosilci teh funkci j in prostornih procesov pa so socialne skupine. 
Na podlagi socialnega položaja nasilca gospodinjstva (Haushaltungvorstände) 
je opredelil socialne skupine razdeljene na: a) osnovno skupino (Grund-
gruppe), kamor spadajo rentniki, samske ženske in nekvalificirani delavci, 
b) srednjo skupino (Mittelgruppe) s kvalificiranimi delavci, navadnimi in 
srednjimi uslužbenci ter manjšimi samostojnimi poklici in c) zgornjo sku-
pino (Obergruppe) z vodilnimi uslužbenci in osebami s svobodnimi poklici. 
Za raziskavo socialnih skupin je priredil obsežni anketni vprašalnik z 89 
vprašanji, ki je v celoti priložen na koncu razprave ter predstavlja vse-
binsko in metodološko zelo dober primer ankete. Prav tako slonijo v 34 
tabelah na koncu knjige vsi podatki na socialnih skupinah. 

Razprava je razdeljena na štiri poglavja, ki sledijo 18 strani dolgemu 
uvodnemu poglavju. V prvem poglavju je podana struktura vrednosti sta-
novanjskih hiš in stanovanj. V drugem poglavju so podana izhodišča za di-
ferenciacijo prebivalstva na socialne skupine in njihovo regionalno dife-
renciacijo na Eselsbergu. Največ pozornosti je posvečene mobilnosti pre-
bivalstva v najširšem pomenu. Ta mobilnost je posledica najvažnejših so-
cialnogeografskih procesov, istočasno pa je tudi sama osrednji socialno-
geografski proces, ki je osnova razvoju naselja. Poglavju o mobilnosti je 
avtor odmeril veliko prostora, od strani 59 do 91. In končno je v četrtem 
poglavju kot rezultat naštetih procesov prikazano regairanje posameznih 
socialnih skupin v prostoru. 

Eselsberg na robu Ulma je bil zgrajen okrog leta 1950 za 8000 prebi-
valcev, katerih število je narastlo do leta 1967 na okrog 16.500. Zaradi slab-
šega stanovanjskega fonda je ekonomska mobilnost sprožila tudi hitro pro-
storsko mobilnost prebivalstva, tako da se je v 17-letnem razdobju preselilo 
20000 prebivalcev ali 120 % pri družinah pa je delež znašal celo 175 % • 
V celotnem naselju se kažejo tendence, da se družine uslužbencev in kvali-
ficiranih delavcev izselijo iz dvo in trosobnih stanovanj. Poprečno ostane 
v Eselsbergu 12% stanovalcev, 35% se jih . preseli v druge predele Ulma 
in 52,5 % v druga naselja in države. Takšna mobilnost vodi na eni strani 
k določeni prostorni diferenciaciji znotraj mestne četrti same in k obli-
kovanju naselja z nižjo socialno strukturo prebivalstva znotraj celotnega 
mesta, kar je vsekakor negativen pojav. Prav v ugotavljanju takšnih raz-
vojnih tendenc pa je ena od največjih aplikativnih vrednosti razprave in je 
kot takšna za nadal jnje planiranje v mestu nujna. Avtor poudarja potrebo 
po mešani socialni strukturi prebivalstva, kar bi bilo doseženo samo z grad-
njo mešanih tipov stanovanj in mešanih tipov hiš. 
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Knjiga Franza Schafferja je nedvomno pomemben prispevek k socialno-
geografski teoriji in metodologiji, istočasno pa k njeni aplikaciji v urba-
nističnem planiranju. M . , p , 

Miroslav Mačka, K nëkterym metodyckym problémum studia dojiždeni 
do zaméstnani. Geograficky üstav ČSAY, »Zprâvy o vëdecké činosti«, 3. Brno 
1964, 132 strani, 7 tabel, 12 kartogramov, 33 grafikonov. 

V geografski literaturi srečujemo vse večje število razprav in študij, 
ki so namenjene iz dneva v dan bolj aktualnim vprašanjem potovanja de-
lovne sile od doma do delovnega mesta oziroma do k ra j a zaposlitve in nazaj 
v k r a j stalnega ali začasnega prebivališča. Prav gotovo zavzema med njimi 
M a č k o v o delo pomembno mesto. 

V uvodnem razmišljanju avtor pravilno poudarja, da je kompleksna 
problematika potovanja delovne sile predmet meddisciplinarnega prouče-
vanja, pa vendarle je tudi v teh pojavnih oblikah, ki odražajo na zunaj 
stopnjo koncentriranosti in urbaniziranosti prebivalstva nadvse zanimivo 
področje geografskega oziroma demogeografskega proučevanja. Čeprav se 
je avtor v svojem razmišljanju in v iskanju ustreznih metodoloških pri-
jemov za tovrstna proučevanja iz popolnoma razumljivih razlogov omejil 
zgolj na prikaz in opredelitev temeljnih odnosov v prostorskem gibanju 
delovne sne, pa vendarle moremo v njegovem delu na več mestih čutiti 
opozorila in ugotovitve, ki tudi poudar ja jo in prikazujejo njihov učinek 
v spremembi pokrajinske fiziognomije. 

Vsebina knjige je razdeljena na tri dele. V prvem je na osnovi šte-
vilne domače in tu je literature podan prikaz in splošna opredelitev pro-
blematike »delavcev-vozačev«. Očrtani so tisti gospodarski in družbeni 
vzroki, ki sproščajo omenjene pojave, kakor tudi številne socialne, zdrav-
stvene ali druge posledice, ki jih ta pojav sodobne industrializacije dežele 
prinaša s seboj. V drugem delu knjige (str. 8—23) je na osnovi literature 
podana pestrost problematike pojava »delavcev-vozačev« v državah Srednje 
Evrope. Poleg osrednje definicije »delavcev-vozačev« je prikazan še njihov 
odnos do celotnega števila aktivnega prebivalstva, nadalje je označen sam 
karakter ootovanja teh delavcev na delo (ki je lahko vsakodnevno ali bolj 
redko) pa njihova spolna sestava in zakonski stan, povezanost središča — 
to je območja s številnimi možnostmi zaposlitve — z zaledjem kakor tudi 
vpliv »delavcev-vozačev« na prenekatere spremembe v strukturi regije, pre-
pletanje vplivnih območij posameznih industrijskih središč itd. 

V tretjem delu knjige, ki je najobsežnejši in predstavlja glavno jedro 
razprave (od strani 24 do 107), so v trinajstih poglavjih prikazani nekateri 
metodološki problemi proučevanja poti »delavcev-vozačev« (predvsem dnevnih 
migrantov) do k ra j a zaposlitve in povratek proti domu. Na osnovi zbranega 
statističnega gradiva iz leta 1957 (deloma je to tudi primerjano z nekaterimi 
podatki prebivalstvenega popisa v letu 1961) avtor razpreda misli in podaja 
natančnejše opredelitve za posamezne pojme. Šele ob številnih, konkretno 
zastavljenih primerih spoznamo, kako težko je podati ustrezno in zadovo-
ljivo opredelitev, kdo je namreč »vozač« oziroma dpevni migrant. Avtor 
sicer pravi, da v skupino »delavcev-vozačev« sodijo vsi tisti, ki na poti do 
k ra j a oziroma mesta zaposlitve prestopijo mejo občine, ali še natančneje 
povedano, katastrske občine. Tudi s to definicijo, kot pravi avtor sam, se 
ne moremo popolnoma sprijazniti, sa j gre v tem primeru večinoma za ad-
ministrativne meje, ki so le redkokdaj v skladu z življenjskim utripom 
posameznih območij v pokrajini. Kako pa je potem z »delavci-vozači« v 
okviru ene same občine, ali v velikih mestih, ki so upravno razdeljena na 
več samostojnih enot? Posamezne bolj ali manj zaključene dele mesta je 
treba obravnavati kot posebne enote in potem med njimi ugotavljati inten-
zivnost dnevnega potovanja »delavcev-vozačev«. 
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Tudi pri opredelitvi delovnega mesta je pomembnejše, da poznamo 
k ra j oziroma lokacijo delavčeve zaposlitve kot pa sedež podjetja. Nadalje 
je pomemben sam karakter potovanja delavcev, ki so lahko dnevna, teden-
ska, obdobna ali sezonska itd. Avtor podrobneje analizira dnevna (in le 
deloma tudi druga) potovanja delavcev na delo. Vendar spoznamo, da se 
tudi pri njih kažejo razlike med moškimi in ženskimi dnevnimi migranti. 
Med delavkami, ki so se vozile v Brno na delo, jih je kar 83 % iz krajev, 
ki so od njega oddaljeni manj kot 30 km. Ta odstotek je pri poročenih 
ženskah še nekoliko višji (9i %), pri samskih delavkah pa nižji (78%). 
Tudi pri moških je ustrezen delež nižji. Med »delavci-vozači« jih je bilo 
leta 1957 kar 26% iz krajev, ki so bili 30 kilometrov in več oddaljeni od 
Brna (med samskimi delavci je takih 35%, med poročenimi pa 23%). Avtor 
poudarja, da pri vsem tem ni odločilna samo oddaljenost delovnega mesta 
od doma, temveč je vzrok lahko tudi v samem značaju dela ali pa v številnih 
drugih subjektivnih razlogih zaposlencev. 

Posebno poglavje je posvečeno prevoznim sredstvom, s katerimi se 
delavci vozijo na delo. Leta 1949 je prihajalo na delo v Brno 68,4% delav-
cev z vlakom in 31,6 % z avtobusi, v letu 1957 pa z železnico že samo 39 %, 
z avtobusom 45 % v kombinaciji vlak—avtobus pa 15 %, ostali pa z lastnimi 
prevoznimi sredstvi (kolo, motocikl ali avtomobil). Poleg prevoznih sred-
stev in oddaljenosti k ra ja zaposlitve od delavčevega stanovanja ima še 
posebno pomembno vlogo čas, ki je potreben za opravljeno pot na delo 
in za popravek domov. Pri tem se ni mogoče omejiti samo na fiktivni čas, 
ki ga moremo izračunati na podlagi oddaljenosti, in ki je neobhodno potre-
ben za opravljeno pot, temveč je potrebno računati z dejanskim, na poti 
zapravljenim časom (z vsemi vmesnimi prestopanji in čakanji). To je mogoče 
prikazati na najrazličnejše načine na kartogramih z različnimi izohronami. 

Zdi se mi, da ni slučaj, da se je prav Mačka lotil poglobljenega prouče-
vanja problematike »delavcev-vozačev«, saj je poznano, da je bilo leta 1961 
v ČSSR med zaposlenimi kar 43 % vozačev. Še posebej je treba poudariti, 
da je knjiga lep in posnemanja vreden primer, kako je mogoče s konkret-
nimi in empiričnimi raziskavami razvijati, poglabljati in prilagojevati me-
todologijo proučevanja vsem specifičnim zahtevam časa in prostora. Knjiga, 
ki je bogato opremljena z dokumentacijskim gradivom (tabelami in z gra-
fičnimi ponazorili), pomeni nadvse dragocen prispevek k teoretičnim vpra-
šanjem sodobne geografije. Tudi zato nihče, ki se kakorkoli že ukvar ja 
s problematiko selitev delovne sile, ne bo mogel mimo nje. 

Milan Natek 

Stanislava Bartosiewiczowa — Irena Czarnecka, Przyczyr.ek do problemu 
codziennych dojazdów pracowniczych. Przeglçd Geograficzny, t. XXXVIII, 
z. 4, str. 725—745, Warszawa 1966. 

Tudi v poljski geografski literaturi moremo zaslediti prispevke, ki z 
metodološkega vidika obravnavajo dnevno potovanje delovne sile. Tudi 
za Poljake je značilno, da se smotrno poglabljajo v številna teoretična in me-
todolpška vprašanja, na osnovi katerih rastejo nova spoznanja, ki bogatijo 
geografsko znanost kot celoto. Druga značilnost, ki se vedno bolj uveljavlja 
tudi v poljski geografski šoli, se kaže v uporabi statističnih metod skoraj 
pri vseh njihovih proučevanjih. Matematizacija prinaša geografiji nove 
možnosti njene uveljavitve v vsakdanjem življenju, obenem pa more le ob 
uporabljanju ustreznih metod dajati zanesljivejše izsledke kot pa še tako 
dobra subjektivna ocena posameznega pojava ali prikaza poedinega procesa. 

V pričujoči razpravi je obravnavana dnevna migracija delovne sile 
na področju Turoszowa, znanega lignitnega in termoelektričnega področja 
blizu češko-poljsko-nemške tromeje. Področje, ki obsega 19 naselij, je pri 
gospodarsko geografski klasifikaciji kot celota uvrščeno v proizvodno-sta-
novanjski rajon. 

132 



Književnost 

Razprava je razdeljena na dva samostojna dela. V prvem, ki ga je na-
pisala S. B a r t o s i e w i c z o w a , je zasnovan teoretični del, k j e r je na 
primeru dnevnega potovanja delovne sile preizkušena znana in danes v 
svetu že močno uveljavljena input — output metoda. Z n jo želi avtorica za 
posamezna naselja ugotoviti obseg dnevnih migracij ter jih ustrezno razčleniti. 
Na osnovi tabelaričnega gradiva je mogoče ugotoviti na jp re j absolutno veli-
kost pojava dnevnih migracij, potem pa v katera naselja je usmerjen njihov 
tok in iz katerih ter kakšnih naselij so ti delavci. To pa omogoča spoznati, 
katera naselja oziroma področja se lahko sama preskrbujejo z vso potrebno 
delovno silo, katera je imajo preveč in katera premalo. 

Nadalje so v prvem delu razprave prikazani različni koeficienti, s ka-
terimi je mogoče podrobneje opredeliti razčlenitev dnevnih migracij delovne 
sile med naselji. S koeficienti prve skupine je mogoče podati podrobno ana-
lizo, ki nam pokaže nekatere karakteristike posameznih naselij (npr. s 
koeficientom razporeditve prebivalstva po področju, s koeficientom izvora 
delavcev — dnevnih migrantov po kra ju njihovega stalnega prebivališča 
itd.). Avtorica je v drugo skupino uvrstila splošne ali sintetične koeficiente, 
s katerimi je mogoče opredeliti in podati karakteristiko celotnega področja. 
Šele na podlagi teh sintetičnih koeficientov je lahko karakterizirati posa-
mezna naselja (npr. s koeficientom stopnje ravnotežja, ki prikazuje odnos 
med številom delovnih mest in razpoložljivo delovno silo, teritorialno mo-
bilnost delovne sile med naselji, s čemer je izravnan njen deficit ali suficit 
itd.). 

Y drugem delu razprave, katerega je napisala I. C z a r n e c k a , so 
teoretične sheme in izhodišča iz prvega dela dobila svojo praktično apli-
kacijo. Tu so smiselno uporabljeni različni koeficienti, ki služijo za karak-
terizacijo in klasifikacijo naselij. Kot osnova za to klasifikacijo je služiln 
dnevna migracija delovne sile. Njena analiza pa je bila izdelana na osnov' 
dveh kriterijev: i. na podlagi razlike v številu zaposlenih delavcev izven 
kmetijstva in številom delovnih mest v posameznem naselju, to je s pri-
kazom absolutnega presežka (ali pr imanjkl jaja) delovne sile, in 2. s pri-
kazom razmerja med to razliko in številom ljudi, ki so zaposleni izven kme-
tijskih dejavnosti, s čimer je označen relativni višek (ali deficit) v številu 
delovne sile. Na osnovi teh dveh kriterijev, ki sta bila posredno izpeljana 
iz pojava dnevnega potovanja delovne sile, so naselja področja Turoszowa 
razdeljena v pet skupin, in sicer: v proizvodna naselja I. in II. stopnje, 
v proizvodno-stanovanjska naselja, stanovanjsko-proizvodna naselja in v sta-
novanjska (ali spalna) naselja. M i l a n N a t e k 

Regionalno-geografske novosti 

A. Lah, Naše sosedne države. Redna knjiga Prešernove družbe za leto 
1969. Ljubljana 1968. 334 strani. 

Čeprav je knjiga žepnega formata, predstavlja zaradi zgoščenosti snovi 
zajeten leksikon znanja o sosednjih državah Jugoslavije. Ne vsebuje samo 
v poljudni besedi razloženega znanja o geografskih značilnostih teh držav 
(pri čemer je geografija pojmovana v ožjem smislu), temveč tudi v obširen 
opis njihovega zgodovinskega razvoja, zlasti novejšega političnega življenja, 
upravne razdelitve, mnogo je govora o kulturi, turizmu, demografiji, pro-
metu. socialni strukturi in skratka o vseh potezah tamkajšnjega življenja. 
Zlasti podrobno je prikazano gospodarstvo. Dokumentirano je s tolikimi, na-
vadno kvantitativnimi podatki, da predstavlja novost v naši poljudni geograf-
ski literaturi. 

Prešernova družba in avtor sta imela s knjigo najbrž dvojni namen. Prvi 
je ta, da bi rabila kot vodnik pri potovanju po sosednjih državah/ ki je 
v času pospešene motorizacije in odprtih meja vedno bolj množično. V ta 
namen je pri opisu Avstrije, Bolgarije in Madžarske vključeno posebno po-
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giavje z opisom glavnih cestnih poti. Potniki po sosednjih državah bodo 
pozdravili, da so geografska imena pisana v domači in tuj i rabi in da jih 
lahko na jde jo na koncu knjige v seznamu imen. Koristili jim bodo tudi 
načrti glavnih mest. Še bolj pa bi knjiga dosegla ta namen, če bi bile v n j e j 
skicirane glavne rute in če bi vsebovala pregledne karte za vsako državo 
posebej. Skupna pregledna karta na koncu je tako shematična, da je na 
n j e j le majhen del imen, navedenih v tekstu. 

Drugi namen knjige je v bogatem in vsestranskem informiranju naših 
državljanov o vseh straneh živl jenja v sosednjih državah. Ta namen knjiga 
odlično dosega. Podatki so stvarni in novi, često najnovejši. Vkljub dokumen-
tarnosti branje zaradi lahkotnega sloga ne utruja, razen morda pri gospo-
darstvu, k j e r je številk, tudi takih o lokomotivah in vretenih v tekstilni 
industriji, toliko, da zahteva od bralca že precejšnjo razgledanost, če jih 
hoče pravilno oceniti. Privlači, da opis ni brezoseben, kaj t i kjerkoli mogoče, 
išče pisec knjige zveze med našimi narodi in kulturami, zgodovinskimi ter 
političnim razvojem sosednjih narodov. Pri opisu kočljivih spornih mejnih 
vprašanj ohranja dokajšnjo mero realističnosti in spretnosti. Vse to priča, 
da pisec ni doma samo v poznavanju sosednjih držav, temveč tudi domačega 
razvoja in razmer. 

Morda bo kdo od geografov zapazil v knjigi nekatera neskladja. Pomi-
slek glede obsega opisa posameznih držav (Aibanija 24 strani, Romunija 31. 
Bolgarija 33, Madžarska 36, Grčija 38 strani; da imata Avstrija, 50 in Italija 
84, največ prostora, je nam Slovencem razumjivo) je bolj formalističen. Bolj 
v problem kompleksne geografije zadeva razmeroma skopi opis prirodnih 
razmer in pokrajine vobče in ponekod tudi zanemarjanje zvez med prirodo 
in družbo. Karte prevladujoče kmetijske izrabe tal posamezne države so 
sicer pri opisu upravnih enot fragmentarno dokumentirane, v celoti pa le 
preveč izdvojene. Pri fizičnogeografskem opisu je tudi sicer največ ohlapnih 
formulacij ali netočnosti, ki pa gredo pogosto na račun tiskarskih napak. 
Nekatere tukaj navajam, ker mislim, da je Lahova knjiga, ki je tudi sicer 
v takem obsegu pionirska v naši literaturi, tako pomembno delo, da bo še 
dolgo rabilo za vir. Tako netočnost vsebuje na primer na str. 65 pri opisu 
Celovške kotline stavek: »Pokrajina Gure in j e z e r a . . . je pokrita s prodom 
s karavanškega severnega obrobja.« Opisi ledeniških sledov so podani le 
zelo fragmentarno. Za »Wiener Wald« je navedeno domače ime Dunajska gora 
(str. 82). Formulacija, da je v Grčiji podnebje subtropsko, vendar suho (43), 
lahko zavede bralca k mišljenju, da je subtropsko podnebje le vlažno. Na 
str. 191 je tiskarski škrat ustvaril Kermbreško (Kambreško?) gorovje. Na 
str. 267 prehaja opis Blatnega jezera neopazno v opis Neusiedlerskega je-
zera. Zato bo nepoučen bralec zvedel, da pripada Madžarski južni del jezera 
Fertö. večji del pa je v Avstriji, k j e r ga imenujejo Neusiedlersko jezero, 
Ponekod so imena pisana z malo začetnico, k j e r bi bila potrebna velika, ali 
obratno (na str. 78 je naslov »Avstrijsko podonavje z dunajsko kotlino«). 

Družbeno-geografski opis je mnogo bolj kompleksen in popoln. Morda 
bi kazalo pri Grčiji in Romuniji omeniti, kako je vsa uprava, kultura, urbano 
prebivalstvo, terciarne dejavnosti in podobno skoncentrirano v glavnem me-
stu, tako da se manjša mesta ne morejo bolj razviti. Sicer pa se to lahko 
razbere iz samih številk o gospodarski in socialni strukturi. т p a m s 

Paul in Germaine Veyret, Au coeur de l'Éurope: Les Alpes. Flamma-
rin, Paris, 1967. 546 strani, 100, fotografij, 98 kart in skic. 

Knjiga je namenjena širšemu krogu bralcev in zato ni ozko strokovna. 
Na to kažeta že naslov in založnik. Vkljub temu jo bo z veseljem vzel 
v roke vsak geograf, sa j nudi najobsežnejši novejši geografski pregled Alp, 
ki ga v literaturi močno pogrešamo. Kazalo vsebine vzbuja celo upanje, da bo 
geografski pregled vsestranski, sa j so zastopane vse veje geografije. Toda 
ko knjigo odložimo, uvidimo, da je težišče močno le na dveh problemih, na 

1 3 4 



Književnost 

geotektonskemu nastanku Alp in na novejši preobrazbi gospodarstva. Tudi 
predstojniku instituta za aipsko geografijo univerze v Grenoblu, ki je 
s svojo soprogo napisal knjigo, torej ni uspelo, napisati zaokroženega pre-
gleda čez Alpe v vseh geografskih panogah. 

Po dokaj deskriptivnem opisu reliefnih enot sledi razmeroma razsežno 
razpravljanje o nastanku Alp. Tu razlaga avtor svoje originalne poglede, 
ki so nekje v sredi med skrajnimi teorijami o navlekah in zavračanjem hori-
zontalnih premikanj. Po Veryetu je gibalo horizontalnih premikanj v celoti 
višje dvignjeni osrednji kristalinski masiv, s katerega so odeje drsele in se 
narivale na obe strani. Toda ker kristalinski masiv ni povsod enako raz-
sežen in ni bilo dviganje enako intenzivno, tudi narivi niso povsod istosmerni 
in enako močni. 

Geološkemu pregledu sledi opis reliefa v ozki povezavi z geološko struk-
turo. Poglavja o klimi, ledenikih in vodah imajo precej novejših in po-
drobnih podatkov. Tu bo bralec pogrešal pregledne karte razprostranjenosti 
pleistocenskih ledenikov v Alpah ter karte, do kod danes uspevajo kulturni 
sadeži, karte gozdne in snežne meje ter morda višine naselitve. Ker mu je 
manjkalo ustreznega gradiva, je avtor pri opisu vodnih in fitogeografskih 
razmer k a j kmalu zavil v prikaz posameznih regij. Da so tu kot drugod 
močno v ospredju francoske Alpe, še posebno tiste blizu Grenobla, je glede 
na avtorstvo razumljivo. 

Bolj čez vse Alpe seže avtorjev pregled pri poglavjih iz družbene geo-
grafije. Začenja se z zgodovinskim pregledom poselitve. Podrobnejše razprav-
jan je »belega premoga« — vodne izrabe ter začetek turizma. Diagrami o giba-
loba in senca«. Mišljeno je stoletje 1850—1950, sence predstavlja nazadovanje 
tradicionalnega agrarnega življenja in z njim alpske tipike, sonce pa uva-
jan je «belega premoga« — vodne izrabe ter začetek turizma. Diagrami o giba-
nju prebivalstva za posameznë dele Alp so, kolikor morem presoditi, prvi 
pregledi te vrste v geograski literaturi. Knjiga, ki se sicer izogiba navajanja 
virov, navaja za te diagrame, da so narejeni po anketi FAO. Zal pa pogrešamo 
navedbe, katere k ra j e in koliko ozemelj je ta anketa zajela. Ne glede na to 
je zanimiva ugotovitev, kako je romansko alpsko prebivalstvo mnogo bol j na-
zadovalo kot germansko, odnosno kako je depopulacija Južnih Alp mnogo 
intenzivnejša kot Severnih Alp. Bralec tudi pogreša definicije, k a j obsegajo 
imena, ki jih najde v knjigi, kot Severne, Južne, Zahodne Alpe in podobno. 

Zivi in aktualni so oddelki, ki govorijo o poživljenem prometu v dobi 
motorizacije, o turizmu in njegovi preobrazbi v zadnjih sto letih, o industriji 
in njeni moderni transformaciji. Najbol j osebno prizadeto pa je avtor na-
pisal poglavje o učinku modernizacije gospodarstva in življenja v Alpah, 
ko izginjajo pred našimi očmi ostanki stare alpske idilike. Kot estet je 
Veyret poln zaskrbljenosti zaradi maličenja alpskega naselja in pokrajin 
vobče. Na koncu knjige najdemo še podrobnejši opis petih večjih alpskih 
mest, Bergama, Salzburga, Bolzana, Insbrucka in Grenobla. 

Knjiga je seveda tudi za slovenskega bralca, ki živi -v alpskem svetu, 
prav zanimiva, sa j mu omogoča, da razmere in dogajanja v naših Alpah 
spravi v vsealpski okvir. Sa j gre v našem alpskem svetu za podobne sodobne 
razvojne tendence, le da se javl ja jo v časovnem zaostanku. Motilo ga bo 
seveda, da so v nasprotju s francoskimi Alpami in še posebej z Alpami 
okrog Grenobla, ki so v knjigi, kakor rečeno, iz razumljivih arzlogov 
najpodrobneje in naj temelj i teje obdelane, Alpe v mejah Jugoslavije najbol j 
prikrajšane. Na preglednih kartah v knjigi je tu največkrat bela lisa. Za 
naše področje ni klimatskih in hidroloških podatkov. Med okoli sto alpskimi 
turističnimi središči so v naši republiki vrisani le t r i je: Jesenice, Bled in 
Kranj. Prezrta so industrijska podje t ja in hidroelektrarne v Sloveniji. V zelo 
skopem opisu Julijskih Alp se jav l ja jo samo nemška imena. Vprašanje je, 
ali je za vse to kriv samo avtor, ki ni mogel uporabljati slovensko pisane 
literature in ni našel poti do osnovnih informacijskih virov, ali pa smo krivi 
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tudi sami, ker smo objavili o naših Alpah premalo geografskih pregledov, 
pa tudi specijalnih študij v jezikih, dostopnih mednarodnemu svetu. 

Čeprav je Veyretova knjiga še daleč od idealne geografske monografije 
o celotnih Alpah, kakršno pogrešamo že štiri desetletja, je vendar domala 
edina, ki jo imamo na razpolago. Zdi se pa, da bi popolno tako mongrafijo 
lahko napisali v skupnem delu geografi iz vseh alpskih in predalpskih znan-
stvenih središč, med katerimi je seveda tudi Ljubljana. Ivan Gams 

Iz ostale tu je geografske književnosti 

Mélanges de géographie physique, humaine économiqe, appliquée, of-
ferts à M. Omer Tulippe, professeur â l'université de Liège, é'ditions J. Duculot, 
S. A., Gembloux 1967, I. del 627 strani, II. del 660 strani. 

Ob pomembni obletnici lahko velikega znanstvenika počastimo tudi 
z izdajo zbornika razprav, ki segajo na področje vede, kateri je jubilant 
posvetil svoje delo. Tako so tudi pri jatel j i in učenci počastili enega od naj -
pomembnejših evropskih geografov, profesorja Omer Tulippa (žal sedaj že 
pokojnega) ob tridesetletnici njegovega delovanja na univerzi v Liègu in 
ob dosegu emeriture univerzitetnega profesorja iste univerze. 

Profesorju Omer Tulippu so posvetili obsežen Zbornik razprav, ki so jih 
prispevali geografi z vsega sveta. Najštevilnejši so prispevki evropskih geo-
grafov, le redka je država, katere predstavnik ni zastopan v Zborniku. 
Uredniški odbor, ki ga je vodil José A. S p o r e k , je težil k temu, da bi 
razširil vsebino Zbornika na vse veje geografije. Ta cilj je skoraj v celoti 
dosegel. Stodevet razprav obravnava skoraj vsa področja geografije. Raz-
prave obravnavajo teoretska, metodološka in konkretna vprašanja. Vprašanja 
se nanašajo v večini na manjša področja, v nekaterih primerih pa na celotne 
države. Seveda je tako obsežno gradivo nemogoče na kratko oceniti, niti 
o njem podrobneje poročali, zato bomo predstavili Zbornik le v grobih 
obrisih. 

Zbornik je razdeljen na dve knjigi. Na začetku prve knjige sta biogra-
f i ja in bibliografija prof. Tulippa. Nato sledijo članki, ki so razdeljeni v dva 
dela: v fizično-geografski in družbeno-geografski (Géographie humaine). 

Med fizično geografskimi razpravami je največ geomorfoloških. Splošno 
geomorfološke začenja članek P. M a c a r a o razvoju in prihodnosti geo-
morfologije. Sledi mu pet člnkov: o klifih južne hemisfere, o podmorskih 
gubah, o hidrografskem omrežju v Condroz (Belgija), o cipresastih gričih 
Saskatchewana in o uporabi sprememb izgleda kremenovih peskov in proda 
v kvatarni geologiji. 

Med glacialno-geomorfološke so uvrščeni štirje prispevki: o glacio-mor-
foloških raziskovanjih v alpinskih, hercinskih in kaledonskih gorovjih Ev-
rope, o morfoloških problemih otočja Kerguelen, o glaciaciji v dolini Isotorog 
v Kanadi in o pirenejski neoglaciaciji. Periglacialno g;eomorfologijo zastopa 
članek o tundri v kanadski Arktiki in o genetski klasifikaciji puhlice v Pa-
nonski kotlini. 

Iz klimatologije so štiri razprave: opazovanja snežne odeje na Monte 
Spluga (italijanske Alpe) v dobi 1951—1965, osnove genetske klasifikacije 
klimatov v Argentini, orografska komponenta v razporeditvi padavin in kli-
matologija v srednješolskem pouku. Na koncu fizično geografskega dela sta 
še prispevka o obrobnih savanah ob gozdu s primeri iz Afrike in Amerike 
ter o sedanjih spremembah narave. 

Razprave, ki se v prvem delu Zbornika bavijo z družbeno-geografskimi 
vprašanji, obravnavajo kmetska naselja, agrarno geografijo, spremembe 
v pokrajini, urbanizacijo podeželja, populacijsko geografijo, proučevanje 
ljudstev, zgodovinsko geografijo in toponimijo. Članke je prispevala vrsta 
znanih francoskih in ameriških avtorjev. Med prispevki o agrarni geografiji 
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n a j omenimo prispevek J. K o s t r o w i c k e g a o problemih, metodah in 
praktični aplikaciji poljske agrarne geografije. 

Drugo knjigo Zbrnika sestavljajo tr i je deli: gospodarska geografija, 
aplikativna geografija in teorija ter regionalizacija. V gospodarsko geograf-
ski del so uvrščeni članki: o agrarni gospodarski geografiji, geografiji indu-
strije, geografiji električne energije, geografiji prometa, geografiji in tu-
rizmu, gospodarskih področjih in njihovem razvoju ter o vlogi teorije v go-
spodarski geografiji. Med številnimi razpravami tega dela je tudi članek 
o področjih delovne sile, surovin in industrijskega tržišča v vzhodnem delu 
Donje Morave, ki ga je napisal M. M i l o j e v i č , znanstveni sodelavec Geo-
grafskega inštituta Jovan Cvijić iz Beograda. 

Številni so tudi članki iz aplicirane geografije, zlasti o problemih ure-
j an ja mest in izrabe tal ter prostorskega načrtovanja. Prispevali so jih znani 
avtorji iz Francije, Poljske, Anglije in Sovjetske zveze. Eden od najpo-
membnejših predstavnikov aplicirane geografije, po smrti prof. Tulippa 
predsednik komisije za aplikativno geografijo pri Mednarodni geografski 
uniji, M. P h i l i p p o n n e a u je v svojem prispevku predočil tri primere 
aplikativne geografije v regionalnem načrtovanju: Bretanjo, Vzhodni kanton 
(Quebec — Kanada) in vzhodno Traci jo (Turčija). Drugi del II. knjige vse-
buje še članke z razmišl janj? o aplicirani geografiji, o socialni geografiji in 
sociografiji ter o medicinski geografiji. 

Tretj i del druge knjige vkl jučuje prispevke o teoretičnih vprašanjih 
geografije in o regionalizaciji. Med članki o regionalizaciji sta tudi dva 
prispevka iz Jugoslavije. Prof. S. T l e š i č je prispeval delo o problemih 
regionalizacije na primeru Jugoslavije, prof. J. R o g l i ć iz Zagreba pa 
o regijah Socialistične republike Hrvatske. Na koncu tretjega dela sta še 
dva prispevka o nacionalnih atlasih. 

Vsebina mnogih člankov Tulippovega zbornika je ponazorjena s kar-
tami, diagrami, tabelami in fotografijami. Mnoge razprave imajo tudi nave-
deno literaturo o vprašanjih, ki jih obravnavajo, kar vse pripomore k po-
membnosti Zbornika. Večina razprav je pisanih v francoščini in angleščini, 
le nekatere so v nemščini, ruščini, španščini, nizozemščini in portugalščini. 

Vsebinsko tako bogat Zbornik, ki lepo pokaže; kako živi geografija 
v današnjem času, je gotovo ena od najlepših počastitev njenega velikega 
predstavnika prof. Omer Tulippa. p L o v r e n £ a i c 

Research Problems in Hungarian Applied Geography. Edited by Béla 
Sârfalvi. Studies in Geography in Hungary, 5. Akadémiai Kiadó, Budapest 
1969. Strani 203. 

V svojem poročilu o novih prispevkih v smeri aplicirane geografije v 
Geografskem vestniku XXXVII, 1965, sem na str. 168—172 podrobno poročal 
tudi o publikaciji z naslovom Applied Geography in Hungary. Podčrtal sem. 
da publikacija, ki je izšla pod etiketo »aplicirane geografije« ne vsebuje 
razprav, ki bi jih družila v enoto kaka posebna »aplikativna« metoda, temveč 
razprave z najrazličnejših več ali manj specialnih raziskovalnih področij 
geografije, ki jih do neke me^e druži samo družbena aktualnost problemov 
in morda tudi perspektivni pogled na te probleme. Pogrešal pa sem sliko 
o tem. kako madžarska geografija kot celota sodeluje pri kompleksnem ure-
jevanju prostora in pokrajine. 

Prav isto karakteristiko bi lahko podali o publikaciji, o kateri poročamo 
danes in ki je v določenem smislu nadaljevanje tiste iz leta 1964, s to razliko, 
da smo tokrat že v naslovu seznanjeni s tem, da ne gre za nekako sistema-
tično, posebno »aplicirano geografijo«, temveč za nekatere raziskovalne pro-
bleme, k pridejo vpoštev tudi za aplikacijo. To se vidi iz vsebine publikacije, 
ki jo zaradi pomanjkanja prostora samo na kratko registriramo spodaj. Pri-
pomnil bi le, da se mi zdi pri nekaterih prispevkih močno pozitven korak 
napre j na vzajemni poti »teoretske« in »aplikativne« geografije povezava 
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elementov fizičnogeografskega okolja z njihovo izrabo (npr. v razpravi 
L. G ó c z a n a o aplicirani geografiji prsti in kmetijstvu) kakor tudi pove-
zava genetskih proučitev z obravnavanjem sodobne problematike (npr. v raz-
pravah E. L e t t r i c h a in E. P e t r i a o problemih madžarskega tanya — 
sistema, t.j. samotnih kmetij, raztresenih okrog velikih strnjenih vasi — 
po terminologiji z našega panonskega področja so to »salaši«). 

Publikacija obsega tele razprave: M. P e c s y - S. S o m o g y i , Sub-
division and classification of the physiographic landscapes and geomorpholo-
gical regions of Hungary. — L. S i m o n , Ground-water aquifers and pressure 
distribution. — L. A d a m , Geomorphological research and mapping in 
strongly eroded areas. — P. J a k u c s - S . M a r o s i - J . S z i l a r d , Micro-
climatological investigations within the scope of complex physiographiv 
landscape research in Hungary. — L. G ó c z a n , Applied soil geography 
and agriculture. — B. K a z ó , Determination of water household parameters 
of sloping soil surfaces measured by the aid of a »rainfall simulator«. — 
M. P é c s i , The clarification of some terms used in geomorphology. — 
B. S â г f a 1 v i , Various mechanisms of internal migration in Hungary. — 
E. L e t t r i c h , The hungarian tanya system: history and present day 
problems. — E. P e t r i , The collectivization of agriculture and the tanya 
system. — I. A s z t a l o s , A geographical study of stockbreeding in Hun-

S. Ilešič 

Kartografske novosti 

Nove topografske karte Jugoslavije. V dneh 6. in 7. novembra 1968 je 
bil v Sarajevu IV. kongres geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije. 
Med mnogimi čisto geodetskimi referati je tekla beseda tudi o delovanju 
geodetov na področju, ki živo zanima geografe. Kartografija je tisti najširši 
most, ki povezuje obe stroki. Tu nameravam naši geografski javnosti posre-
dovati delo jugoslovanskega Vojnogeografskega instituta na izdelavi novih 
topografskih kart, ki jih ne samo geografi temveč uporabniki vseh strok 
in vsa ostala javnost tako težko pričakujemo — sa j so stare, tako imenovane 
»pariške« karte, s katerimi se moramo še vedno ubadati, postale zaradi 
zastarelosti skorajda že neuporabljive. Gre za izdajo novih kart merila 
1:25.000, 1:50.000 in 1:100.000. O osnovnih karakteristikah teh kart je na 
kongresu poročal geodetski inženir Milan Peterca. 

Delo na teh kartah t ra ja že dve desetletji. Osnova je karta v merilu 
1:25.000. Po vojni je bila za to merilo izvršena povsem nova izmera zemljišča, 
ki predstavlja glavnino celotne geodetske dejavnosti v Jugoslaviji. Terenska 
izmera se stalno dopolnjuje z novimi aerofotogrametrijskimi snemanji. Iz te 
osnove izhajajo karte vmerilih 1:50.000 in 1:100.000. Izdelane so po enotnem 
topografskem ključu in unificiranih standardih z ozirom na vsebino, raz-
delbo, format in poimenovanje listov. Vse karte se izdelujejo v konformni 
Gauss-Kriigerjevi projekciji . Mreža te projekcije je nà kartah merila 1:25.000 
nanešena v razstojih po 4 cm za 1 km razdalje, pri merilu 1:50.000 4 cm za 
2 km in pri merilu 1:100.000 2 cm za 2 km. Razdelba na liste je izvedena po 
geografskih koordinatah z začetnim meridianom po Greenwichu, kar pomeni, 
da ie tudi naša država sprejela ta sistem za razliko od stare razdelbe po 
pariškem meridianu. Greeniški meridian velja od leta 1911 po vsem svetu 
za izhodiščni meridian v geodeziji, astronomiji, navigaciji in geografiji. Med-
narodna milijonska karta, ki je tudi tako orientirana, pa je osnova za raz-
delbo na večja merila in sicer Iako, da vsak list predidočega merila vsebuje 
celoštevilčno število sledečega večjega merila. Tâk način razdelbe je bil 
sprejet že pri starih kartah in se torej v tem pogledu pri nas ni nič spre-
menilo. Pač pa so se zaradi preorientacije na greenviški meridian deloma 
spremenili nazivi sekcij 1:100.000. Ti nazivi tudi v novem sistemu tvorijo 
osnovo označbe za liste iste sekcije v večjih merilih. Poleg naziva nosi 
vsaka sekcija še troštevilčno številko po posebnem sistemu numeracije. Tako 
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npr. lahko označimo list Ljubljane v merilu 1:50.000 kot Ljubl jana 3 ali pa 
ga določimo samo s številkami 368/3. Sekcije 1:100.000 zajemajo tako po me-
ridianih kot po vzporednikih po 30 ločnih minut, sekcije merila 1:50.000 pa 
po 15 minut, imajo torej isti format kot stare »pariške« karte. Njihove di-
menzije so: po geografski dolžini poprečno 40 cm in po geografski širini 
55,5 cm s srednjo površino 22,2 cm. 

Po vsebinski plati in po kakovosti nove karte visoko nadkr i l ju je jo do-
sedanje. V skladu z modernimi zahtevami je topografski ključ zelo izpo-
polnjen. Posebno skrbno, je prikazan relief. Ekvidistanca izohips pri merilu 
1:25.00 znaša 10 m, pri merilih 1:50.000 in 1:100.000 pa 20 m. S tem v zvezi 
je izven okvira karte dano tudi grafično merilo za nagib terena. Poudarjene 
izohipse pa nosijo tudi številke nadmorskih višin, kar vsekakor silno olajša 
hipsometrično orientacijo. Glavne izohipse so prekinjeno nakazane tudi v pe-
čevnatem svetu. Poleg risbe za pečevje so uvedeni novi morfološki znaki. 
Tako npr. znak za značilne osamljene stene, ki jih sicer ni mogoče prikazati 
v merilu karte. Prikazané so golice, ogolela ali kamenita tla, plazine, mre-
žaste in rebraste škraplje. Prav posebna pridobitev pa je razlikovanje med 
normalnim in kraškim reliefom. Izohipse kraške morfologije so natisnjene 
v posebni sivi barvi, depresije vrtač pa so tonirane s sivim rastrom. Ni treba 
posebej poudarjati kolikega pomena j e to za morfologa, ko ima pred seboj 
na novili kartah ves osnovni morfološki indeks, aerofotogrametrično regi-
striran. Prikazane so tudi vinogradniške površine, označene s črnimi piki-
cami. Brezprašne ceste so zapolnjene z oranžno, makadamske pa z rumeno 
barvo. Označena je celo širina cestišča v metrih in vrsta površinskega sloja. 
Crtkasto so vnešene nove trase cest v gradnji. Tudi električni daljnovodi 
ne manjkajo. Gozdovi so prikazani z dvema odtenkoma dobro izbrane svetlo-
zelene barve, ki s simpatično temnorjavo barvo izohips in prefinjeno izbra-
nimi drugimi barvami sestavljajo estetsko odlično ubrano celoto. Vse to je 
nedvomno uspeh daljšega elcsperimentiranja, za katerega ima naš VGI 
s svojimi moderno opremljenimi delavnicami in raziskovalnimi laboratoriji 
pač vse pogoje. Karte se izdelujejo po najmodernejših postopkih karto-
grafske tehnologije. Nekdanji način risanja je pretežno zamenjan z gravuro 
na najnovejših plastičnih folijah, kar je odločilnega pomena za eksaktnost 
izdelave. Dovolj je en sam pogled, da se s primerjavo stare in nove karte 
prepričamo o visoki preciznosti in topografski natančnosti novih kart. Napisi 
so postavljeni v fotostavnem stroju in montirani na karto po striping po-
stopku. Za orografska, pokrajinska, ledinska imena (tiskana v črni barvi) 
in liidrografska imena (v modri barvi) so uporabljene lepe kartografske 
blok črke, različno modificirane, medtem ko so naselja izpisana s tako ime-
novanimi rimskimi črkami in z modifikacijo le-teh klasificirana po velikosti 
in pomembnosti. Zaselki in posamezni objekti so zapisani s kurzivno pisavo. 
Vse to še bolj pripomore k lepemu videzu kart. 

Če si še malo bolj ogledamo nove karte, vidimo, da so dobile nov, širok 
okvir. V tem okviru je geografska minutna razdelba in koordinatne vred-
nosti Gauss-Kriigerjeve mreže. Za glavne cestne povezave, ki so z robom 
karte prerezane, pa so v okviru izpisana imena krajev, k je r se te komuni-
kacije na naslednjem listu zaključujejo, z navedbo oddaljenosti v km od 
roba karte. Ob vsaki stranici okvira je naveden naziv priključnega lista 
s številko numeracijskega sistema, v ogliščih pa so navedbe za ogliščne pri-
ključne liste. Vrh karte je naziv sekcije s številko lista. Spodaj je numerično 
in grafično merilo in že omenjeno merilo terenskih nagibov po ekvidistanci. 
Dodani so še: koordinatomer, skica uporabljenih virov za karto z letnicami 
izmere in dopolnitev, letnica izdaje karte, podatki o magnetni deklinaciji in 
meridianski konvergenci. Navedeno je, da je karta izdelana v Gauss-Kriiger-
jevi (konformni) projekcij i na podlagi Besselovega elipsoida, ki tvori mate-
matično osnovno naših topografskih kart. Vrh tega so na vseh štirih vogalih 
odtisnjeni »indeksi vklapl janja barv«, ki služijo ne le za kontrolo pri tiskanju, 
marveč koristijo tudi uporabniku kart za presojo eksaktnosti medsebojnega 
položaja barvnih elementov na karti. 

139 



Književnost 

Karte so torej resnično lepe in vsebinsko bogate. Strokovnjaki VGI 
so v dveh desetletjih opravili velikansko delo izmere in kar t i ranja vse Jugo-
slavije v treh merilih. Zasluge za to ima, poleg najmodernejše tehnične 
opremljenosti, predvsem dobra organizacija dela s številnimi redaktorji za 
posamezne rajone in elemente karte, med drugim tudi za imenoslovje. 
Tu pa smo slovenski geografi spričo grenkih dosedanjih izkušenj nekoliko 
bolj skeptični. Na starih kartah se namreč še vedno ubadamo z imeni, ki 
so zmaličena in pobrana bogvedi k je . Naša predvojna prizadevanja za ure-
ditev imenoslovja so ostala v glavnem brezuspešna. Ker pa smo sedaj po-
vabljeni k sodelovanju in smo se pripravljeni popolnoma angažirati pri 
redakciji slovenskega področja na novih kartah, gojimo upravičeno upanje, 
da bodo zainteresirani jugoslovanski civilni strokovnjaki končno dobili v 
roke vsestransko odlično uporabne karte. Kdaj se bo to zgodilo — o tem 
so nas pa kongresni poročevalci pozabili obvestiti. y тг.пх„а-

Izdelava tematskih kart v Vojnogeografskem inštitutu Jugoslavije. Teh-
nične in kadrovske kapacitete omogočajo VGI jugoslovanske armade, da se 
zadnji čas loteva tudi izdelave tematskih kart v obsegu vse Jugoslavije v 
merilih topografskih kart, posebej še, ker razpolaga z osnovnim kartograf-
skim gradivom, ki ga z lahkoto prilagaja potrebam določene tematike. 
Naša znanost je prišla v tisto fazo, ko so znanstvene institucije prisiljene ob-
javiti svoje izsledke v obliki karte. Zato se vedno bolj množijo zahtevki po 
sodelovanju VGI z ustreznimi civilnimi znanstveniki-strokovnjaki v te j 
smeri. 

Tukaj n a j mi bo dovoljeno na kratko ocrtati delo VGI na področju 
tematskih kart in sicer na podlagi poročila dipl. ing. Ljubomira Marica, ma-
j o r j a geodetske službe, objavljenega med gradivom za IV. kongres geodet-
skih inženirjev in geometrov Jugoslavije v Sarajevu 1968, pod zaglavjem 
»Radovi u Vojnogeografskom institutu«. 

Najzanimivejša je vsekakor Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000 v 
izdaji Zveznega geološkega zavoda v Beogradu na podlagi izsledkov repub-
liških geoloških zavodov. Po tehnični izdelavi spada v vrsto najzahtevnejših 
kart. Priprave za njeno kartografsko-reprodukcijsko obdelavo so se pričele 
leta 1967. Za topografsko podlago so izdelali povsem nove osnove v sekcijah, 
ki zajemajo 30 minut po geografski dolžini in 20 minut po širini, imajo torej 
približno kvadratni format s stranicami okrog 40 cm. Orientirane so po 
Greenwichu, z Gauss-Kriigerjevo koordinatno mrežo, ki je skupaj s hidro-
grafsko mrežo odtisnjena v modri barvi. Vsa ostala topografska osnova z 
imeni vred pa je natisnjena v r javi barvi. Ekvidistanca izohips znaša 100 m 
in v ravninskih predelih je dodana pomožna izohipsa 50 m. Vnešene so 
glavne komunikacije. Večja naselja so prikazana z redko črtkanim arealom, 
od drugih naselij pa je dan samo izbor imen brez naselbinskih površin, ki 
bi preveč motile geološko sliko. Obrisi geoloških formacij in njih črkovno-
številčne oznake ter linije profilov so natisnjene črno. Znaki in simboli 
geološkega značaja so tiskani v šestih barvah: sivi, vijoličasti, modri, rdeči, 
oranžni in zeleni. V celem se topografija in simboli tiskajo v 14 barvah, 
geološke formacije pa po standardu, ki obsega 184 barvnih odtenkov. Izven 
okvira karte so natisnjene: legenda geoloških formacij, legenda standardnih 
znakov in legenda topografskih znakov. Vsaki karti je dodan geološki stol-
pec in dva ali t r i je geološki profili. Zaradi teh dodatkov znaša format pa-
p i r ja 52 X 74 cm. Opis je v skladu s področjem, ki ga karta prikazuje, dan 
v slovenskem, srbohrvatskem ali makedonskem jeziku. Prav tako bo v 
ustreznem jeziku tudi tekst »Tolmačev« z opisom kartiranega terena. Vsa-
kemu tolmaču bo pridejana orientacijska skica v merilu 1:1,000.000, geolo-
ška karta, pregledna karta mineralnih surovin v merilu 1:200.000, skice, 
fotografije, diagrami itd. Za vsebinsko redakcijo skrbijo republiški geodet-
ski zavodi, vsak za svoje področje. 
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Ta čas so že izdelane in natisnjene nekatere sekcije opisane geološke 
karte, niso pa še dane y uporabo, ker še niso dotiskani »Tolmači«. 

Druga serija tematskih kart so temperaturne karte za Atlas klime 
SFRJ. Te karte se izdelujejo za Hidrometeorološko službo Jugoslavije in ob-
segajo običajni niz temperaturnih kar t v merilu 1:1,000.000. Za geografsko 
osnovo služijo hidrografska mreža, relief in glavna naselja v sivi barvi. 
Jzolinije so tiskane črno, pasovi pa v treh osnovnih barvah, rumeni, rdeči 
in modri. 

Leta 1968 je bila v VGI tiskana tudi avtokarta, imenovana Putna karta 
SFRJ 1:500.000. Obsega tri liste formata 72X104 cm. Izdelana je v podobni 
maniri in s podobno vsebino, kot je to že navada pri kartah te vrste. Ceste 
so klasificirane v pet skupin: avtoceste, asfaltirane ceste, penetrirane, maka-
damske in ceste s slabo površino. Označeni so moteli, campingi in servisne 
delavnice. 

Za potrebe Združenja elektrodistributivnih podjet i j BIH je bila leta 
1968 izdelana kar ta elektroenergetskih postrojenja SR BIH 1:200.000. Natis-
njena je na šestih listih v šestih barvah. Vsebino tvorijo daljnovodi s trafo-
postajami (3 skupine), termo in hidroelektrarne ter elektrificirana naselja. 

V. Finžgar 

Julijske Alpe. Uredil, kartografsko obdelal in narisal M a r k o Z e r o v -
n i k . Založila Založba Obzorja, Maribor. Natisnila tiskarna Ljudske pra-
vice v Ljubljani 1968. Merilo 1:75.000. Zemljevidu je priložena knjižica, v 
kateri je na 19 straneh podana kratka geografska karakteristika Julijskih 
Alp, oris rastlinstva in živalstva ter zavarovanih naravnih znamenitosti, ki 
so zajete s karto. Od teh manjkata drevesni park na blejski Straži in Grim-
šice na Rečici na Bledu. Glavni del knjižice tvori seznam planinskih posto-
jank, tudi zamejskih. Tu pogrešamo Dom planincev Murka na Bledu, za-
vetišče Prtovč, zavetišče pri Bertu v Dražgošah, onstran meje pa kočo pri 
Mangrtskih jezerih. Postavil bi še vprašanje: če je zarisan hotel Zlatorog 
v Bohinju in zapisan Alphotel v Bovcu, zakaj niso sprejeti tudi drugi hoteli? 
Prav tako ni campingov, ki so tudi povezani z modernim gorskim turizmom, 
saj jih uporabljajo zlasti motorizirani obiskovalci naših gora. Tako v se-
znamu kot na karti nikakor ne bi smele manjkat i postaje Gorske reše-
valne službe in obveščevalne točke. 

Ko razgrnemo 50 X90 cm velik zemljevid, nas pozdravi skrbno izde-
lana situacijska risba z moderno stavljenimi napisi, terensko plastiko pa 
nam posreduje fotografski posnetek svetlobno osenčenega reliefa z osvetlit-
vijo od juga. Pri uporabljenem golem reliefu Zerovnik ni razpolagal s topo-
grafsko sinhronizacijo. Stalo ga je nemalo truda vkomponirati topografske 
elemente v nemo sliko reliefa, kar se mu je pa prav dobro posrečilo. 

V nasprotju z ustaljenim kartografskim pravilom, je zemljevid zasukan 
za 180° — jug je zgoraj, sever spodaj. Nič hudega sicer ni, če moramo za-
radi tega miselno malo potelovaditi v svoji orientacijski okostenelosti, nelo-
gično pa je nenavadni zaokret utemeljevati z »vstopanjem v Julijske Alpe 
's severne strani«. Ka j pa n a j poreče nemajhna vojska planincev, ki priha-
ja jo iz Bohinja in Soške doline pa od vzhoda čez Pokljuko? Bolj osnovan 
razlog za zasuk karte tiči drugje. Sam Zerovnik se ga je dotaknil v svojem 
pojasnilu (Delo 2. 10. 68). Če namreč to karto zasučemo za 180° (s severom 
navzgor) in opazujemo relief, je velika nevarnost, da se nam sprevrže v ne-
gativno sliko, to je, da optično zamenjamo doline z grebeni. To pa zaradi 
tega, ker smo pri zemljevidih navajeni osvetlitve s severozahoda odnosno 
severa. Temu bi se dalo odpomoči, če bi se relief hipsografsko obdelal z višin-
sko lestvico, najbol je seveda v barvah. Negativnega vtisa potem ne bi bilo. 
To pa bi izdelek vsekakor zelo podražilo. Ekonomska računica je torej po 
vsej verjetnosti odločila, da je Zerovnik postavil karto »na glavo«, a pri 
tem obdržal naravno sončno osvetlitev od juga. V Zerovnikovem zanimivem 
eksperimentu vidim tudi iskanje poti, kako bi se dokopali do mehanizira-
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nega, to je hitrejšega postopka za izvedbo senčenja za podstavo matema-
tični sliki reliefa z izohipsami. Žal pa spričo popolne tehnične neopremije-
nosti v t e j smeri, takemu načinu izdelave zemljevidov pri nas še nisnm do-
rasli. Manj opravičljivo je, da ni bila uporabl jena možnost, z avtomatičnim 
grafično-gospodarskim postopkom dati reliefu večjo plastičnost. Dotiskati 
bi bilo t reba le še en močnejši, modificiran ton na j temnejše par t i j e senčenja 
in na ta ali oni način izraziti dolinska dna, kar bi sedaj monotono sliko 
reliefa p rece j izboljšalo, da bi bilo lažje razločevati grebene od dolin. Је^ 
zerom, ki so sedaj prekričeče označena, bi bilo pa priporočljivo izbrati bol j 
umir jeno barvo. 

Karta je bogata z imeni, zlasti v gorskem imenoslovju je opaziti težnjo 
po izčrpnosti. Nekatera imena so vnesena v dveh inačicah in opremljena 
celo z naglasi. O obliki marsikaterega imena bi se seveda dalo razpravljat i . 
Naše gorsko imenoslovje še ni ustaljeno, še vedno se lomijo kopja celo za 
Prisank ali Prisojnik. Ni se še pojavil s trokovnjak, ki bi se sistematično 
lotil obdelave imen naših gora. Tumin poziv pred štiridesetimi leti doslej ni 
našel odziva, kakršnega bi zaslužil. Tako smo po vsej priliki dokončno za-
mudili, da bi iz pr ičevanja avtohtonega prebivalstva izluščili preostale manj -
kajoče stare slovanske osnove imen na štirijezičnem področju Julijcev. 
Današnj i tu j i izdajatel j i zemljevidov imena enostavno p r e v a j a j o v svoj jezik 
ali j ih pačijo. Mi pa se ne odločimo niti za prevod tako splošnih imen, kot 
je za primero Weissenbach, Rio di Montasio (ki teče — kar v Dunjo) ali pa 
Scharten Graben pod Rabel jsko škrbino ter pišemo zda j forca, drugič zopet 
forchia, k j e r sredi pizz-ov in jof-ov štrli kvišku osamljena — Strma peč. 
Malo poguma nam ne bi škodilo, da bi vse te pizz-e, pic-e, col-e, cuel-e, cim-e, 
jof-e, joDet-e, Spitz-e, Kogl-e in podobna obča imena preudarno prelili v vršče, 
više, špike, v rš iče . . . , če se še ne lotimo vsa j očitno popačenim imenom vrniti 
slovensko podobo. Tuma je registriral imena t e d a n j e dobe, a obenem 
v mnogih primerih že pokazal na n j ih slovenski izvor, z namenom, da bi 
zbrano gradivo strokovnjaki da l je obdelovali. Navedel je celo še do danes 
neizkoriščene vire. Karta s iako ugotovljenimi imeni v zamejskih k ra j ih 
danes seveda ne bi bila k a j prida uporabna, kot pravi profesor Planina, a 
imeli bi zbrano naše narodno blago, kolikor ga je danes še mogoče doku-
mentirati. Za to gre! Zerovnikov zemljevid ni študija, namenjen je praktič-
ni uporabi, zato bi slovenskim imenom bilo t reba d o d a t i i talijanska, od-
nosno furlanska, ki so danes v rabi v teh kra j ih . 

Rad bi dodal še n e k a j pripomb, ki menim, da bi bile v prid bodoči novi 
izdaji te karte . 

Nenavadno je, da planine odnosno planšari je na kar t i nimajo poseb-
nega kartografskega znaka. Sa j so, poleg planinskih koč in domov, za gor-
skega turista najvažnejš i objekti , zato bi jih bilo priporočljivo markantne je 
označiti. Znak pa bi lahko izostal pri planinah, ki dejansko nimajo stanov. 
Mnoge planine so danes opuščene. To so Ribičeva, Radoljška, Ogradi, Kranj -
ska planina. Velika planina (pod Vršičem), Rutarska planina v Trenti, Buko-
vec, Dobrenjščica. Na Zgornjih Prodih (čardških) in V Prodih nad Knežkimi 
Ravnami so sedaj lovišča z lovskima kočama. Do planine Pod Osojnico pa 
je spel jana cesta, ki v kar t i ni zarisana; pravtako m a n j k a cest iz Tolmina 
skozi Žabiški Zadlaz do Perble. Opuščene so tudi planine Dolec, Zagreben, 
Nad Sočo, Možnica, Koritniška planina, Gozdec, Krejska planina, Turkova 
planina in v Karavankah planina Svečic. Pogrešamo pa na kar t i planine 
Voje, Repečnikov rovt, Dežmanovo ^planino, Zgrmuč, Brezovo pri Srpenici, 
v Karavankah pa Markeljnovo, Babo, Razor in planino Pod Golico. Grofova 
planina na Jelovici je napačno locirana. Ko smo že pri planinah — škoda je 
lepega bohinjskega imena za planino Grintojco, ki je tu nadomeščeno s 
knj ižnim imenom Grintavica in Storeča raven je pač samo Storeč raven, 
planina Suha pa ni Suha planina, kot se je kar tografu zapisalo. 

Druga vrsta, za planinskega turista prav tako važnih objektov so lovske 
in logarske koče, ki pa na Zerovnikovi kar t i povsem manjka jo , razen one 
na Taležu, ki pa kot javna turistična postojanka v knjižici ni omenjena. 
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V njih ali ob nj ih najde gorski turist pribežališče v stiski ali vsaj pristre-
šek, kadar so zaprte. K zatočiščem v sili prištevam tudi podzemske jame 
in zijavke, ki so primerne za bivakiranje, kot je, na priliko, zijavka na 
Brinju, ob poti k bivaku II, a je ni na karti, kot tudi ne večine drugih, ki 
jih je treba vnesti kot naravne zanimivosti. Prepičlo so zastopani tudi 
studenci. 

Na kratko na j omenim še bežno pobrane napake imenoslovja. Pisati je 
je treba Drežniške Ravne in Knežke Ravne za razliko od Tolminskih ali 
Žabiških (ne Žabniških) Raven. Danes uporabljamo samo ime Rut za nek-
danji Nemški Rut (Nemško Koritnico). Pri Bovcu je zaselek Za Vrzelno, 
manjkata pa še bovška zaselka Ravna in Za Šijo. Nasploh manjka mnogo 
pomembnih zaselkov, npr. Vintgar, Zg. Laze (ne Lazi), ki so zaselek Spod-
njih Gorij in bi morale zamenjati svoje mesto na karti z naseljem Sp. Laze. 
Niso zapisane gorjanske vasi Višelnica in Poljšica, zapisan pa je njen za-
selek Zatrata (Za Trato), Zaboršt pa ne, na njegovem mestu stoji Zbrezno, 
zaselek Krnice, ki bi ga bilo treba locirati ob cesti na Pokljuko. Manjkata 
zaselka Dovjega Mlinca in Vadiš. Med Jesenicami in Blejsko Dobravo (na 
karti samo Dobrava) manjka jo nova naselja Lipce, Kočna in Podkočna. 
Nedoslednost je, da ni Zabrajde, zaselka Bavšice, medtem ko so v Lepeni 
zapisani vsi kmetje. Muže so Mužje in Mošnja je danes Ravnica, da ne 
omenjam Bohinjske Češnjice in podobnih imen. Za Tosec imamo več oblik, 
od katerih se mi zdi Tošc na jman j sprejemljiva. Za Široko pečjo nad Mar-
tuljkom je izpadlo ime Škrnatarica pri koti 2448. Vpisati bi bilo treba imena 
dolin Lepena, Vrsnik, Slatnik. k j e r teče potok Slatnica (oblika Slâtenik) ni 
mogoča!). Možnica, Koritnica, Dunja, Rakolana (Reklanska dolina) pa Radov-
na in Baška grapa. Ime Polovnik bi bilo treba razpreti čez ves gorski hrbet. 

Ne nazadnje bi kazalo označiti Mednarodno Alpsko cesto, ki na vsej 
trasi skozi Slovenijo prav tod poteka po pravem visokogorskem alpskem 
svetu. 

Še na nek problem Zerovnikove karte bi rad opozoril. V kartografij i je 
navada, da se z različnimi tipi črk in njih modifikacijo diferencira značaj 
označenih objektov. To pravilo na karti ni dosledno upoštevano. Najbol j 
drastičen je primer vasi Martinj vrh, Davča in Podporezen. Vsa tri imena 
so zapisana z drobno kurzivo, ki je sicer uporabljena za ledinska imena, 
morala pa bi dominirati med imeni kmetij, ki tem vasem pripadajo (in ki 
bi jih bilo tudi treba postaviti na rešeto). Kmetije so pač naselja nižje 
stopnje od zaselkov, ki jih je zopet treba ločevati od večjih naselij. Ne-
poznavalec pa bi po te j karti upravičeno lahko sklepal, da sta cerkvici Sv. 
Katarina nad Zasipom in Sv. Volar nad Nadižo tudi naselji, s trdnjavo Kluže 
vred. Jablanica, zaselek Cezsoče pa n a j bi sploh ne spadal med naselbine, 
saj je zapisan s kurzivo. Nekaj takih zamenjav je tudi pri opisu vrhov, 
npr. Ciprnik nad Planico, Šmohor nad Krnskim jezerom, Vršaki nad Hribrci 
(Hribarice). 

Dotaknil sem se kartografskih problemov, opozoril na neka j stvari, 
ki bi jih kazalo sprejeti v karto in pokazal na nekatere pomanjkljivosti 
in spodrsljaje, z namenom, da bi te pripombe koristno služile pri novi izdaji 
zemlievida. 

Hvaležni smo založbi Obzorja za karto, ki pomeni nov korak v naši 
planinski kartografiji, kartografu Zerovniku pa želimo, da bi mu bilo 
dano ob naslednji izdaji karto tako obdelati, da bi Julijske Alpe vstale pod 
nami v čim večji popolnosti in plastičnosti. 

Vilko Finžgar 
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Osmo zborovanje slovenskih geografov na Ravnah na Koroškem 

Slovenski geografi smo se osmič po osvoboditvi zbrali na Ravnah na 
Koroškem v dneh od 12. do 14. septembra 1969. Zborovanje se je začelo v 

f ietek, 12. septembra dopoldne v Železarskem domu na čečovju ob ude-
ežbi okrog 130 geografov iz vse Slovenije. Po otvoritvi, pri kateri so bili 

navzoči predstavniki občinskih skupščin Dravograd, Ravne in Slovenjgradec 
ter drugih tamkajšnjih družbenih ter prosvetno-kulturnih ustanov, so bili 
najprej na programu referati, ki so obravnavali deloma geografsko proble-
matiko t. i. koroške regije v mejah Jugoslavije (ozemlja današnjih občin 
Dravograd, Ravne in Slovenjgradec), deloma pa celotne jugovzhodne Ko-
roške, to se pravi, tudi sosednjih predelov slovenskega dela avstrijske Ko-
roške — Podjune in Velikovškega podgorja. Uvodni referat S. 11 e š i č a 
z naslovom »Vloga koroške regije v slovenskem prostoru« je imel pred-
vsem namen, da pregledno predstavi osnovne geografske poteze in pro-
bleme te regije v razmerju do celotnega slovenskega prostora, tako tistega, 
ki je v mejah SRS kakor slovenske Koroške onstran meje. Podrobno in 
konkretno so te probleme obravnavali, povečini za prostor na obeh straneh 
meje. referati I. G a m s a o nekaterih prirodnogeografskih potezah jugo-
vzhodne Koroške, J. M e d v e d a o nekaterih njenih družbenogeografskih 
značilnostih in M. Ž a g a r j a o prometnih in turističnih značilnostih ob-
mejne koroške regije. 

Ta prvi, izrazito r e g i o n a l n i d e l zborovanja tudi tokrat, podobno 
kakor na vseh naših dosedanjih zborovanjih, ni imel samo informativnega 
značaja, temveč je obravnavanje regionalne problematike močno oprl na 
stalno tekoča in organizirana, v veliki meri tudi živa terenska raziskovanja 
Posebnost pa je bila tokrat primerjava med obema deloma svoj čas enotnega 
prostora jugovzhodne Koroške, ki jih je po prvi svetovni vojni ločila držav-
na meja in jih še posebno po drugi svetovni vojni usmerila v močno raz-
lične razvojne tokove. Referati so hkrati pokazali, kako se je ravno s to 
novo mejo po sili razmer oblikovala v jugoslovanskem delu Koroške funk-
cijsko dokaj samostojna, čeprav v podrobnostih notranje precej diferen-
cirana in do neke mere močno na makroregijo celotne Severovzhodne Slo-
venije navezana družbenogospodarska mezoregija (»koroška regija«) ; pri 
tem smo celo njen vzhodni (mislinjski) del, ki dolga stoletja formalno sploh 
ni spadal pod Koroško, znova začeli z domačini vred šteti na koroško stran. 

Istega dne popoldne so se zborovalci razdelili na dve krajši strokovni 
ekskurziji. Prva, ki jo je vodil prof. I. Gams, si je razen spodnje Mežiške 
doline s samimi Ravnami in Dravogradom ogledala predvsem Mislinjsko 
dolino, druga pod vodstvom doc. J. Medveda in M. Žagarja pa se je mimo 
Prevalj, Mežice, Žerjava in Črne usmerila predvsem v področje odročnih 
gorskih samotnih kmetij v Koprivni. Pred tem je bila v ravenski Studijski 
knjižnici otvorjena še razstava, ki jo je pripravil Inštitut za geografijo 
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Univerze v Ljubljani in ki j e poskušala vsestransko prikazati rezultate dela 
slovenskih (in deloma tudi jugoslovanskih) geografov v zadnjih letih, pred-
vsem nekako od zadnje podobne razstave dalje, ki je bila ob našem šestem 
zborovanju leta 1964 v Velenju. 

Ker j e bilo zborovanje na Ravnah že naše drugo zaporedno zborovanje 
v eni od obmejnih regij, iz katerih se slovensko etnično ozemlje nadaljuje 
tudi čez mejo, je Geografsko društvo Slovenije kot organizator sodilo za 
umestno, da na njem posvetimo posebno pozornost v p r a š a n j e m z a -
m e j s k i h S l o v e n c e v , ne samo koroških, temveč tudi vseh drugih. 
Zato je bil za drugi dan dopoldne postavljen na dnevni red poseben ko-
lokvij o socialnogeografskih procesih zamejske Slovenije, ki pa j e seveda 
problematiko zajel mnogo širše, čez ožje meje geografske stroke, saj so 
pri njem sodelovali tudi nekateri gostje iz zamejske Slovenije, ki niso vsi 
geografi. Zvrstilo se j e kar 6 referatov. Najprej nam j e dr. Mirt Z w i t t e r 
iz Celovca v jarki luči osvetlil gospodarsko zapostavljanje kot pomembno 
sredstvo za načrtno raznarodovanje koroških Slovencev. Marsikaj, kar nam 
je povedal, j e bilo kaj malo znanega velikemu delu zborovalcev, vsekakor 
pa bi bilo zelo koristno, če bi o tem kaj večkrat tostran meja ka j slišalo 
tudi čim več ljudi izven geografskega kroga. Isto vel ja za referat prof. dr. R. 
B e d n a r i k a iz Gorice, enega od soustanoviteljev našega Geografskega 
društva, »z naslovom O izseljevanju in preseljevanju slovenske etnične sku-
pine v Italiji«. Dr. Samo P a h o r iz Trsta nam j e solidno in stvarno pred-
stavil strukturo Slovencev na Tržaškem, F. M l j a č iz Trsta vplive gospo-
darskosocialnega razvoja na spremembe v sestavi prebivalstva Kanalske 
doline in L. 0 1 a s iz Murske Sobote družbenogeografske procese v Slo-
venskem Porabju ob rezultatih terenskega raziskovanja, ki ga j e na tem 
drobnem koščku slovenskega zamejstva izvršil Inštitut za geografi jo Uni-
verze v Ljubljani ob sodelovanju Geografskega inštituta Madžarske akade-
mije znanosti. Kolokvi j je vsekakor izredno uspel in dal vsemu zborovanju 
prav poseben in aktualen pečat v času, ko v osrčju Slovenije le preradi po-
zabljamo, k j e j e slovenstvo zares in najmočneje ogroženo. Istega dne po-
poldne so se razvrstile na programu t. i. »svobodne teme«, ki so j ih pri-
javili posamezni udeleženci po svoji individualni izbiri. Treba jih j e bilo 
razvrstiti po treh sekcijah, ki so delale istočasno. Razdelitev na sekcije j e 
narekovala bol j časovna zadrega, kakor pa vsebina, saj je bila vsebinska 
omejitev med I. sekcijo ( R e g i o n a l n a g e o g r a f i j a ) in II. sekcijo 
( S p l o š n a g e o g r a f i j a ) več kot ohlapna, kar vel ja seveda precej manj 
za omejitev III. sekcije (Metodika in didaktika geografije) . Svobodna izbira 
tem pa je imela vsekakor zelo pozitivno stran v tem, da so vsi referati brez 
izjeme bili skrbno, solidno in zainteresirano ter prav nič improvizirano pri-
pravljeni, da so zato tudi naleteli na močno diskusijsko pripravljenost, ki 
pa j o je, kakor je to že skoraj neozdravljiva tradicija, bistveno zaviralo 
pomanjkanje časa. Treba bo torej še učinkoviteje razmišljati o tem, da se 
programi tako plenarnih sestankov kakor sekcij v prihodnje izdatno manj 
natrpajo s številom referatov, ali pa da se istemu njegovemu številu odmeri 
daljši čas. 

V sekciji za regionalno geografi jo so referirali M. P a k o geografskem 
razvoju naselja Ravne po letu 1945, M. N a t e k o gospodarski razvitosti 
koroške regije, M. Z g o n i k o deagrarizaciji v Dravski dolini s posebnim 
ozirom na proces ozelenjevanja in pogozdovanja ter B. B e l e c o transfor-
maciji vinorodne pokrajine Vzhodnih Slovenskih Goric v luči socialnoposest-
nega razvoja. V sekciji za splošno geografi jo so referirali I. V r i š e r o 
malih mestih v SRS, Jelka K u n a v e r o pomenu in vlogi storitvenih de-
javnosti, Jurij K u n a v e r o kvantitativni tehniki v sodobni geografiji , 
Simona P i r š o nekaterih geografskih vidikih železarstva v SRS, M. V o j -
v o da o problematiki planinskega gospodarstva v slovenskih Alpah in F. 
B e r n o t o meteoroloških vzrokih poplav v Piranu. V sekciji za metodiko 
in didaktiko geografi je j e referirai J. M e d v e d o vlogi in mestu didak-
tike in D. R a d i n j a o novih spoznanjih o obliki zemlje v geografski luči. 
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Razen tega je Z. K n e z - Š t r b e n c vodila razgovor o geografskih krožkih, 
razpredla pa se je seveda tudi že kar tradicionalna diskusija o položaju 
geografije v učnih programih razne vrste šol, o učbenikih in njihovi upo-
rabi itd. 

Zborovanje se je končalo v soboto, 13. septembra proti večeru z izred-
nim občnim zborom Gegrafskega društva Slovenije, ki je bil potreben 
zaradi spremembe nekaterih členov pravil, ter z zaključnim plenarnim se-
stankom. Sklepe tega sestanka objavljamo spodaj posebej, ined njimi so 
še posebno značilni tisti, ki zadevajo sistematično sodelovanje geografov 
pri raziskovanju slovenskega zamejstva ter pri objavljanju rezultatov teh 
raziskav. Izrečena je bila tudi zahvala občinskim skupščinam vseh treh občin 
koroške regije, ki so organizacijsko in materialno izdatno podprli zborovanje, 
pokazali živo zanimanje za obravnavano problematiko ter bodo omogočili tudi 
tisk posebnega zbornika, v katerem bodo objavljeni referati z zborovanja. 
Zahvala je šla tudi drugim inštitucijam iz koroške regije, ki so pokazali ra-
zumevanje za zborovanje, med njimi še posebno Študijski knjižnici na Rav-
nah. ki je omogočila organizacijo razstave. Predsedstva vseh treh občin so 
priredila za zborovalce tudi prijeten sprejem v Mežici. 

Naslednjega dne, 14. septembra, je velika večina zborovalcev odšla na 
avtobusno ekskurzijo po vzhodnem delu zamejske slovenske Koroške na 
poti Labot—Grebin j—Djekše—Kneža—Velikovec—Klopinjsko jezero—Dobrla 
ves—Pliberk—Holmec—Prevalje. Ekskurzijo je vodil ob pomoči I. Gamsa 
VI. K 1 e m e n č i č. Zaradi pomanjkanja časa na kolokviju o zamejskih 
Slovencih je prof. Klemenčič tudi svoj, za ta kolokvij pripravljeni referat 
»Nekateri elementi socialnogeografske preobrazbe slovenskega in narodno 
mešanega ozemlja Koroške« prenesel kar v teren, kar je verjetno še pri-
pomoglo k njegovi živosti. Da se je ekskurzije udeležila velika večina vseh 
zborovalcev, je dokaz, da se tudi širši krog slovenskih geografov interesira 
za probleme zamejske Slovenije in da želi poznavanje teh problemov po-
sredovati tudi naprej. 

Zdi se mi, da spada naše ravensko zborovanje v že kar dolgi seriji do-
sedanjih med najbolj razgibane. Kar smo morda pogrešali, je bilo več časa 
za diskusije, kaka splošno postavljena metodološka problematika, pa poleg 
udeležbe zastopnikov zamejskih Slovencev udeležba zastopnikov geografije 
iz drugih republik, brez katere nismo, razen na zadnjih dveh zborovanjih, 
nikdar bili in ki bi bila verjetno ravno z vidika zamejske problematike 
še posebno umestna. o т 

Sklepi osmega zborovanja slovenskih geografov na Ravnah na Koroškem 
od 12. do 14. 9. 1969 

Potem ko smo slovenski geografi, zbrani na 8. republiškem zborovanju 
na Ravnah na Koroškem od 12. do 14. septembra 1969, sprejeli na znanje 
referate in diskusijo o geografski problematiki jugovzhodne Koroške ter jo 
obiskali na študijskih ekskurzijah, in potem, ko smo slišali izvajanja stro-
kovnjakov iz zamejske Slovenije in referate domačih geografov o socialno-
geografskih procesih v slovenskem Porabju, na Koroškem, v Beneški Slo-
veniji, na Goriškem in Tržaškem, smo prišli do naslednjih sklepov: 

1. Da bi javnosti predočili heterogenost v gospodarski in kulturni rasti 
slovenskih predelov, naj geografi v naslednjem razdobju posvetijo več skrbi 
geografskemu proučevanju sodobnih prostorskih procesov nerazvitih podro-
čij na Slovenskem. 

2. Izredno nagle socialnogeografske spremembe v zamejski Sloveniji, ki 
vodijo do korenitih sprememb v etnični strukturi prebivalstva, nam nalagajo 
dolžnost, posvetiti večjo skrb njihovemu proučevanju, pri čemer moramo 
naše delo koordinirati z raziskovali« iz zamejske Slovenije. Dobljene rezul-
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tate je treba v večji meri objavljati in jih vključevati v vse oblike učnega 
procesa. 

3. Geografsko društvo Slovenije naj oživi preučevanje geografske ter-
minologije in njene uporabe v strokovni literaturi, priročnikih in v šolski 
praksi. Posebej naj pokrene vprašanje rabe tujih geografskih imen. 

4. Geografsko društvo Slovenije naj pokrene sistematično timsko pro-
učevanje sodobnih didaktičnih in metodičnih načel geografskega pouka in 
njihovega izvajanja v sedanji učni praksi na osnovnih in srednjih, še pose-
bej pa na strokovnih šolah. 

5. V zvezi z resolucijo 8. kongresa geografov SFRJ v letu 1968 v Make-
doniji naj odsek za geografski pouk Geografskega društva Slovenije v pove-
zavi z Zavodom za šolstvo SRS pokrene preučitev in revizijo geografskega 
učnega programa na razredni in predmetni stopnji osnovne šole. Izdelati je 
potrebne predloge za koordinacijo in postopno izpeljavo učnih programov 
na prehodu med predmetno skupino »spoznavanja družbe« (4. in 5. razred) 
in stopnjo predmetnega pouka (6., 7. in 8. razred osnovne šole). 

6. Geografsko društvo Slovenije naj v proslavo petdesetletnice svoje usta-
novitve organizira jubilejno zborovanje, ki bo posvečeno zgodovini slovenske 
geografije in njeni današnji vlogi in pomenu. 

Ravne na Koroškem, 13. 9. 1969. 

Simpozij o socialni geografiji v Ruskamenu pri Omišu 

V dneh od 22. do 26. septembra 1969 se je vršil v hotelu Ruskamen pri 
Omišu simpozij o t.i. »socialni geografiji«. Organiziral ga je ob priliki 
300-letnice zagrebške univerze Inštitut za geografijo vseučilišča v Zagrebu 
pod vodstvom organizacijskega odbora, ki so ga sestavljali kot predsednik 
prof. dr. Ivan C r k v e n č i ć , kot člani pa še prof. dr. Mladen F r i g a n o v i č , 
docent dr. Ivo B a u č i ć in asistent Mr. Milan V r e s k. Kot predavatelji 
so sodelovali nekateri vidnejši domači in inozemski geografi, ki se posebej 
ukvarjajo s socialno geografijo, udeležilo pa se je simpozija vse skupaj čez 
80 udeležencev. Poleg domačih je bila najmočnejša skupina iz Zvezne repub-
like Nemčije, še posebno iz Miinchena, saj je bila ena od glavnih osnov za 
sklicanje simpozija ravno dolgoletno sodelovanje med miinchensko socialno-
geografsko šolo in med jugoslovanskimi, še posebej hrvatskimi geografi. 
S posameznimi udeleženci pa so bile zastopane še Avstrija. Belgija, CSSR, 
Finska, Italija, Madžarska, Poljska, Sovjetska zveza in Velika Britanija. 
Referati so bili čitani največ v nemškem, deloma pa tudi v angleškem in 
srbskohrvatskem jeziku. Poskrbljeno pa je bilo tudi za ustrezne prevode. 

Ker je bila želja organizatorjev, da bi simpozij razpravljal na osnovi 
konkretnih preučitev predvsem o metodoloških vprašanjih te raziskovalne 
smeri, je bilo seveda pričakovati živahnih in plodnih diskusij. Ta pričako-
vanja so se tudi izpolnila in to že takoj prvi dan. ko sta bila po otvoritvi 
najprej na sporedu načelna referata W. H a r t k e j a (München) o osnovnih 
načelih socialnogeografskega raziskovanja in S. I l e š i č a o položaju soci-
alne geografije v sklopu geografske znanosti (ta referat je posebej objav-
ljen v tem »Geografskem vestniku«). Ob njih se je sprožila nenavadno živa 
in kar ostra, čeprav vedno stvarna diskusija, ki je bila dober uvod k popol-
danskim referatom, ko so bili na vrsti I. C r k v e n č i ć , ki nam je predstavil 
nekatere socialnogeografske procese na Hrvatskem, M. F r i g a n o vi č z re-
feratom o dnevnih migracijah na Hrvatskem kot pokazatelju družbeno-go-
spodarske mobilnosti prebivalstva in prof. H. B o b e k z Dunaja z referatom 
o važnosti in metodah socialno-geografskega raziskovanja velikih prostorov. 

Drugi in tretji dan (23. in 24. septembra) so se zvrstili še tile referati: 
K. R u p p e r t (München) o preverjanju socialno-geografskih koncepcij pri 
planiranju, F. S c h a f f e r (München) o mobilnosti prebivalstva kot činite-
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lju prostorske diferenciacije, Maria D o b r o w o l s k a (Krakov) o dinamiki 
in strukturi naselij in njihovih socialno-ekonomskih posledicah, B. S â r f a l v i 
(Budimpešta) o regionalni diferenciaciji in geografski interpretaciji socialne 
strukture vasi, J. M a i e r (München) o metodah in problemih socialnogeo-
grafskega karakteriziranja in tipiziranja turističnih občin, I. B a u č i ć (Za-
greb) o metodah raziskovanja transformacij obalnega področja Hrvatske ob 
primerih iz srednje Dalmacije, VI. D j u r i ć (Beograd) o funkcijski klasi-
fikaciji in tipologiji naselij v SR Srbiji, M. R a d o v a n o v i č (Beograd) 
o zgodovinskih in genetskih zakonitostih razvoja naselij v SR Srbiji, M. P a -
n o v (Skopje) o družbeno-ekonomskih transformacijah ruralnega okolja 
v Makedoniji in VI. K l e m e n č i č (Ljubljana) o poskusu socialnogeografske 
klasifikacije občin v Sloveniji. 

Zadnja dva dneva simpozija (25. in 26. septembra) sta se vršili dve 
enodnevni ekskurziji, prva v pokrajino okrog Imotskega in ob spodnji Ce-
tini, druga do Šibenika in slapov Krke. Razen tega smo si drugi dan popoldne 
pod strokovnim vodstvom ogledali Split vključno njegove nove, socialnogeo-
grafsko posebno značilne predmestne in obmestne četrti. 

Simpozij formalno ni imel splošnega mednarodnega značaja, saj je šlo 
na njem bolj za dialog med nemškimi in hrvatsko-slovenskimi »socialnimi 
geografi«; dejansko pa je vendar dobil tak značaj in s tem ustvaril solidne 
temelje za prihodnje mednarodno, širše zajeto sodelovanje v tej raziskovalni 
smeri. Vsekakor je uspel nad vse pričakovanje, za kar se imamo zahvaliti 
tudi dobri pripravljenosti in solidni organizaciji. Zato smo hrvatskim soci-
alnim geografom za to pobudo lahko vsi hvaležni. c т 

Konferenca regionalne podkomisije za izrabo tal v deželah vzhodne 
Srednje Evrope v Mariboru (oktober 1969). 

Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani je svoj čas prevzel nalogo, 
da organizira tretjo konferenco regionalne podkomisije za izrabo tal v so-
cialističnih deželah vzhodhe Srednje Evrope. To je podkomisija, ki je bila 
ustanovljena v okviru Komisije za izrabo tal Mednarodne geografske unije 
in je doslej zasedala dvakrat (na ustanovnem sestanku, ki ga je sklical leta 
1960 Inštitut za geografijo Poljske akademije znanosti v Varšavi in na se-
stanku, ki ga je leta 1964 organizirala Madžarska akademija znanosti v Bu-
dimpešti). O dosedanjem delu te podkomisije in o delovnih akcijah v okviru 
sodelovanja med navedenimi državami smo v »Geografskem vestniku« že 
sproti poročali, zato ni potrebno, da bi zdaj znova označevali vse to delo. 

Konferenca se je vršila v Mariboru v prostorih Višje tehniške šole od 
7. do 9. oktobra 1969. Udeležili so se je razen članov podkomisije iz Poljske. 
ČSSR, Nemške demokratske republike, Madžarske, Romunije, Bolgarije in 
Jugoslavije tudi nekateri gostje iz drugih držav (Zvezne republike Nemčije, 
Italije in Norveške) ter nekaj slovenskih in drugih jugoslovanskih geografov. 
S tem je konferenca dobila značaj malega mednarodnega simpozija. 

Konferenco je otvoril v imenu organizacijskega odbora prof. S. I l e š i č , 
pozdravili pa so jo član Izvršnega sveta SRS dr. Vladimir B r a č i č . v imenu 
občinske skupščine Maribor podpredsednik M. R a i č , v imenu Združenja 
mariborskih visokošolskih zavodov direktor višje tehniške šole dr. inž. Bogdan 
V o l a v š e k , v imenu Zveze geografskih društev SFRJ prof. dr. I. C r k v e n -
č i č in v imenu mariborskega aktiva Geografskega društva Slovenije prof. 
Mr. Mavricij Z g o n i k. Delo konference je vodil predsednik podkomisije 
prof. Jerzy K o s t r o w i c k i . Na konferenci so referirali o vprašanjih, ki so 
v zvezi s študijem izrabe tal, še posebno z njegovo metodologijo po posamez-
nih včlanjenih državah prof. J. Kostrowicki (Poljska). I. Crkvenčić in VI. 
Klemenčič (Jugoslavija). T. Jordanov (Bolgarija), Z. Hoffman (ČSSR), 
G. Enyedi (Madžarska), W. Roubitschek (NDR), W. Biegajlo (Poljska). W. Stola 
(Poljska) in J. Velcea (Romunija). Izven programa je referiral še E. Czasti 
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iz kartografskega inštituta v Budimpešti o tehničnih problemih v zvezi s pri-
hodnjimi delovnimi načrti podkomisije. Y zaključkih je bil postavljen pro-
gram dela za čas do prihodnjega mednarodnega geografskega kongresa, ki 
bo leta 1972 v Kanadi, pa do eventualne mednarodne evropske konference, 
ki je v načrtu za leto 1971 v Budimpešti. Sklenjeno je bilo tudi, da bo regio-
nalna podkomisija nadaljevala svoje delo združeno v smeri dosedanje med-
narodne komisije za izrabo tal kakor tudi v smeri komisije za tipologijo 
agrikulture, ki deluje pri Mednarodni geografski uniji in ki bo zasedala 
septembra 1970 v Veroni v Italiji. 

Med konferenco je bila prirejena poldnevna strokovna ekskurzija v Ha-
loze in v Ptuj, na dvodnevni ekskurziji po kongresu (10. in 11. okt.) pa so ude-
leženci napravili pot iz Maribora čez Dravograd in Velenje ter Ljubljano na 
Bled in v Bohinj ter po Soški dolini do Nove Gorice in čez Kras do Kopra 
in Portoroža. Sprejeme jim je priredil Izvršni svet SRS (med ekskurzijo 
v Ptuju) ter Občinska skupščina Maribor hkrati z Združenjem mariborskih 
visokih šol (v mariborski Višji agronomski šoli). Vsi ti so krepko podprli 
tudi organizacijo zborovanja. 

Inozemski geografi v Sloveniji v letu 1969 

V okviru prijateljskih stikov med univerzo v Minsku in univerzo v 
Ljubljani je v januarju obiskal ljubljanske geografske inštitucije (z dvema 
predavanjima) prof. dr. Viktor Z a v r i e v z ekonomske fakultete beloruske 
državne univerze v Minsku. 

V maju je obiskala Slovenijo študentska ekskurzija Geografskega inšti-
tuta Univerze v Fribourgu (Švica) pod vodstvom prof. J. L. P i v e t e a u a. 
Konec maja je bil gost Filozofske fakultete v Ljubljani prof. Etienne 
J u i 11 a r d z Geografskega inštituta Univerze v Strasbourgu (s predava-
njem o metodologiji proučevanja urbane mreže v Franciji). V avgustu je 
obiskal Inštitut za geografijo Univerze znanstveni sodelavec Poljske akade-
mije znanosti Teofil L i j e v s k i , v septembru pa doc. Teofila J a r o W i -
e c k a z Univerze v Krakovu z namenom, da se seznani z našim delom v 
geografiji turizma. 

Ob priliki zasedanja regionalne podkomisije za študij izrabe tal v 
vzhodni Srednji Evropi, ki je bilo oktobra v Mariboru (gl. posebno poročilo), 
so obiskali Slovenijo Dr. Jerzy K o s t r o w i c k i , Dr. Wl. B i e g a j l o in 
dr. Wladislawa S t o l a (vsi iz Inštituta za geografijo Poljske akademije 
znanosti), dr. G. E n y e d i z Geografskega inštituta Madžarske akademije 
in E. C z a s t i iz Kartografskega inštituta v Budimpešti, Dr. Zd. H o f f m a n n 
(Geografski inštitut akademije, Praga), dr. T. J o r d a n o v (Geografski 
inštitut Bolgarske akademije znanosti), dr. W. R o u b i t s c h e k (Univerza 
M. Lutra, Halle), Dr. K. R u p p e r t (Gospodarskogeografski inštitut Uni-
verze, München), prof. Brun Adel T s c h u d i (Geografski inštitut Univerze, 
Oslo), prof. dr. Carlo V a n z e t t i in dr. L o r e n z e t t i (Inštitut za agrarno 
ekonomijo in politiko, Verona) in prof. dr. Ion V e 1 c e a (Inštitut za geogra-
fi jo Akademije znanosti, Bukarešta). 

Delo Geografskega društva Slovenije v letu 1969 

Najpomembnejša akcija društva v letu 1969 je bila priprava in izvedba 
8. zborovanja slovenskih geografov od 12. do 14. septembra na Ravnah na 
Koroškem. O samem zborovanju poročamo posebej. 

Po zborovanju je bil na Ravnah tudi izredni občni zbor Geografskega 
društva Slovenije. Na tem zboru so prisotni razpravljali o nekaterih sklepih, 
ki jih je sprejel plenum GDS 20. I. 1969 in o spremembah in dopolnitvah 
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društvenih pravil, ki jih je moralo društvo uskladiti z novim zakonom o 
društvih, zaradi vpisa društva v novi register društev Slovenije. 

Na prvem plenumu društva v letošnjem letu se je izkazalo, da je 
društvo v zelo slabem finančnem položaju. Pokazalo se je, da društvo s 
takimi finančnimi sredstvi, ki jih je imelo takrat na razpolago, ne more 
uspešno delovati; ker v letu 1968 ni dobilo nikake podpore, je bil izhod 
le v tem, da se opre na lastna sredstva, s tem da se zviša letna članarina 
in tako omogoči vsaj nujno administrativno poslovanje. V zvezi z višjo čla-
narino pa je bil sprejet sklep, da imajo člani 20 % popust pri cenah publi-
kacij, ki jih izdaja društvo in popust pri vseh prireditvah, ki jih organizira 
društvo. Te sklepe je občni zbor na Ravnah sprejel, prav tako tudi pred-
loge o spremembah in dopolnitvah pravil. Nova pravila društva bodo objav-
ljena v Geografskem obzorniku 1969, et. 3—4. Za organizacijo zborovanja 
je društvo dobilo subvencijo od republiške in izobraževalne skupnosti. 

Odsek za geografski pouk je z Zavodom za šolstvo SRS pripravil od 
20. do 24. januarja t 1. tečaj za izpopolnitev znanja predavateljev geografije 
na gimnazijah in strokovnih šolah. Udeležencev je bilo nad 50. Člani odseka 
so sodelovali pri spremembah učnega načrta geografije za srednje šole. 
Vodja odseka prof. Tone Oblak se je udeležil tudi sestanka komisije za 
pouk pri Zvezi geografskih društev Jugoslavije. 

Odsek za znanstveno delo je pripravil diskusijski večer o sistemu 
univerzitetnega študija geografije v Sovjetski zvezi (referent je bil doc. 
dr. Darko Radin ja). V njegovem okviru je poročal tudi prof. S. Ilešič o 21. 
mednarodnem geografskem kongresu v Indiji. Člani odseka so sodelovali 
tudi pri pripravi in organizaciji zborovanja na Ravnah. 

Geografski vestnik 1968, je izšel v začetku leta. Razpošiljanje tega 
letnika je prevzel Oddelek za geografijo FF v Ljubljani. Geografski obzor-
nik 1969 je izšel letos v treh zvezkih, številka 3—4 je dvojna. Tudi letos 
za izdajo Geografskega obzornika društvo ni dobilo subvencije, temveč je 
stroške izdaje krilo z naročnino in dohodki od oglasov. Zato je moralo 
poiskati tudi cenejšo tiskarno. 

Društvo je letos, na vabilo Prirodoslovnega društva Slovenije, sodelo-
valo s svojim predstavnikom na' več sestankih, kjer se je razpravljalo o delu 
prirodoslovnih krožkov na šolah. Društvo je v zvezi s tem izdelalo program 
geografije, po katerem bi krožkarji lahko delali. 

Društvo je v sodelovanju z republiškim koordinacijskim odborom giba-
nja Znanost mladini, razpisalo tekmovanje iz znanja geografije in sodelo-
vanje mladih na raziskovalnih taborih doma in v tujini. 

Od aktivov GDS delujejo aktivi v Ljubljani. Mariboru, Kranju in Celju. 
Pri delu aktivov se pojavl jajo mnoge težave. Zlasti je njihovo delo otež-
kočeno zaradi tega, ker je večina članov izven kraja, kjer je sedež aktiva 
in jih je zato težko pritegniti k skupni akciji. Najlažje j e zbrati člane ob 
seminarjih, ki jih priredi Zavod za šolstvo. 

Ljubljanski aktiv je priredil v letu 1969 tale javna predavanja: Svetozar 
Ilešič, S poti v Indijo (9. januarja), France Habe, Preko Danske do norveških 
f jordov in ledenikov (6. februarja), Darko Radin ja, Geografski vtisi iz Sov-
jetske zveze (6. marca), prof. France Bernot, Sneg in snežni plazovi (3. aprila), 
prof. Ciril Hubad, S poti po Jugoslaviji (8. maja) in Metod Vojvoda, Geo-
grafski vtisi iz Walesa (13. novembra). Dne 13. aprila je aktiv organiziral 
strokovno ekskurzijo v okolico Sevnice pod vodstvom V. Kokoleta in M. Šif-
rerja. 

F. Lovrenčak 
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