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OB PETDESETEM LETNIKU GEOGRAFSKEGA VESTNIKA
Pred tremi leti smo proslavili petdesetletnico
Geografskega
vestnika.
Vendar smo takrat zapisali, da petdeset let, od kar je bil vestnik osnovan,
ne pomeni tudi petdeset letnikov. Zaradi kulturnega molka v času okupacije med drugo svetovno vojno, ki ga je naše glasilo vestno
izpolnjevalo,
so izostali trije letniki. Tako je Geografski vestnik šele z letošnjo
številko
dosegel pravo
petdesetletnico.
Geografski vestnik je bil v teh petdesetih letnikih verno zrcalo stremljenj, uspehov in občasnih zastojev v slovenski geografiji.
Pogled nazaj
nam pokaže, kako se je postopoma preobrazil iz skromnega glasila skupim
slovenskih geografskih entuziastov v resno znanstveno glasilo, v katerem
objavljajo svoje izsledke čedalje številnejši geografi raziskovalci.
Vestnik
je v tem času postal pomembna priča našega nacionalnega, družbenega in
kulturnega razvoja in njegovih odsevov v slovenski pokrajini. Z bogato
vsebino, številnimi metodološkimi prispevki in kritičnimi oziranji na dogajanja v geografiji se je bolj ali manj uspešno vključeval tudi v tokove svetovne geografske znanosti.
Petdesetletnica znanstvenega časopisa je — kot v človekovem
življenju
— v prvi vrsti delovni jubilej, ob katerem se ne oziramo veliko nazaj, temveč raje usmerjamo naše poglede in želje v prihodnost. Še bolj velja takšna
ugotovitev za glasilo mlade vede, kot je slovenska geografija. Zato so naše
želje o nadaljnjem napredku Geografskega vestnika v prvi vrsti odvisne od
razvoja slovenske geografije. Zelo tesno so povezane z nalogami, ki se postavljajo pred geografijo oziroma smo si jih geografi začrtali na zborovanjih, še posebej na nedavnem XI. zborovanju slovenskih geografov o Mariboru. Nanašajo se na tesnejše povezovanje znanstvenega raziskovanja z
združenim delom in na sodelovanje geografov pri reševanju problemov, ki
se pojavljajo ob doseženi stopnji družbenega razvoja pri socialnem, gospodarskem in zlasti prostorskem razvoju Slovenije. Zavzemajo se za intenzivnejše raziskovanje slovenskih pokrajin in za nadaljnje geografsko
proučevanje zamejske Slovenije, obmejnih, gorskih in manj razvitih območij v
Sloveniji. Terjajo geografsko angažiranje pri proučevanju problemov
okolja in razmestitve posameznih dejavnosti v prostoru. Končno,
priporočajo
aktivno sodelovanje geografov pri uvajanju novega usmerjenega
izobraževalnega sistema.
Izpolnjevanje
teh nalog in ciljev in ob tem vsebinsko in metodološko
bogatenje slovenske geografije bo najboljše zagotovilo, da bo Geografski
vestnik tudi v prihodnje uspešno opravičeval svoj obstoj, da bo vsebinsko
bogat in aktualen in da bo sledil tokovom slovenskega družbenega
življenja.
Urednik
Igor Vrišer
3

