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K N J I Ž E V N O S T 

Iz slovenske geografske in sorodne književnosti 

Igor Vrišer: Regionalno planiranje, Založba Mladinska knjiga, Ljubl jana 
1978, 356 strani. 

Ob uveljavl janju osnovnega načela družbenega planiranja v jugosla-
viji, po katerem je priprava in sprejemanje planov razvoja pravica in dolž-
nost vseh samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti, ugotavljamo pomanjkanje priročnikov za pripravo strokovnih 
planskih podlag, ki na j pripomorejo k učinkovitejšemu procesu dogovar-
janja in sprejemanja planskih dokumentov. Vrišerjeva knjiga je prvo slo-
vensko tiskano delo, v katerem je podan pregled osnovnih načel, ciljev in 
postopkov pri pripravi regionalnih planov. 

Regionalno planiranje definira avtor — geograf kot vrsto med seboj 
usklajenih in dogovorjenih ukrepov glede uravnavanja družbenega razvoja 
in gospodarjenja s prostorom v večjih ali manjših pokrajinah oziroma re-
gijah (glede na slovenske razmere je taka regija lahko tudi občina ali več 
občin). Regionalno planiranje na j bi bilo torej most med globalnim pla-
niranjem večjih družbenopolitičnih skupnosti (npr. države) in podrobnim 
planiranjem manjših prostorskih območij (npr. naselij), ki jih običajno 
zajema tim. urbanistično planiranje. 

V uvodnem poglavju podaja avtor pregled osnovnih načel regionalne-
ga planiranja. Ob tem se zavzema za načelo »vseobsežnosti«, to je za kom-
pleksno regionalno planiranje, ki na j zajame in povezuje vse vsebinske vi-
dike, to je ekonomske, socialne, tehnične in naravne ter j ih hkrat i obrav-
nava tudi prostorsko in časovno. Le tâko obravnavanje lahko privede do 
opredeljevanja vsestranskih možnosti razvoja, omogoča pa tudi skladnost 
med družbenim razvojem in naravnim okoljem. Ob tem obravnava tudi 
vlogo posameznih ved pri pripravi strokovnih planskih podlag in ugotav-
lja, da se regionalno planiranje lahko dokoplje do spoznanj o razvojnih 
zakonitostih le s pomočjo izsledkov različnih ved, med katere sodi tudi 
geografija. 

V drugem poglavju podaja avtor pregled poglavitnih oblik planiranja, 
ki so pogosto pogojene z družbenopolitičnimi ureditvami posameznih dr-
žav. Pr i tem na kratko podaja tudi osnovne značilnosti samoupravnega 
družbenega planiranja v Jugoslaviji, kot je opredeljen z zakonom o te-
meljih sistema družbenega planiranja (ki je bil sprejet tik pred objavo 
obravnavane knjige). Ob tem ponovno izpostavlja potrebo po integralnem 
planiranju, za katero pa je nujna sočasnost (hkratna priprava planov pri 
vseh nosilcih planiranja) in kontinuiranost planiranja (prilagajanje novim 
razmeram v teku časa). 

V Poglavju »Regionalna razvojna politika« podaja avtor pregled po-
membnejših teorij o regionalni politiki in jih hkrat i tudi kritično vred-
noti. Nato pa razčlenjuje posamezne vsebinske prvine temeljev regional-
ne politike. Te prvine členi in obravnava v okviru naslednjih podpoglavij: 
usklajevanje ekonomskega, socialnega in populacijskega razvoja, naravno 
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bogastvo, urbanizacija, stopnja regionalnega razvoja in območja s poseb-
nim regionalnim razvojem. Avtor skuša pri tem opredeliti faktorje, ki 
vplivajo na navedene prvine in indikatorje, s katerimi jih je možno kvan-
tificirati. Dodani primeri analiz so povzeti večinoma iz študij, opravljenih 
za SR Slovenijo. 

Posebno poglavje je namenjeno opredelitvi vloge regije v regionalnem 
planiranju in postopkom njihovega opredeljevanja. Tako kot v predhod-
nem poglavju so tudi v tem podani konkretni primeri iz regionalizacije 
Slovenije in Jugoslavije. 

Najobsežnejše je poglavje »Zasnova regionalnega plana«, v katerem 
podaja avtor pregled osnovnih vsebinskih prvin, ki j ih je potrebno obde-
lati ob pripravi regionalnega plana; to so: naravno okolje, prebivalstvo, 
naselja, infrastruktura, industrializacija, podeželje in turistična oziroma 
rekreacijska območja. Avtor opredeljuje pomen teh za planiranje in podaja 
možne indikatorje za njihovo analizo, tako z vidika sedanjih in bodočih 
družbenih potreb (prognoz), kot z vidika naravnih danosti in razmestitve 
v prostoru. Tudi to poglavje spremljajo primeri, povzeti večinoma iz gra-
div za pripravo prostorskega plana za SR Slovenijo. Ob koncu je podan 
tudi pregled možnih »poti« za oblikovanje sinteze obravnavanih vsebinskih 
prvin plana. 

Čeprav je v uvodnih poglavjih Vrišerjeve knjige poudarek na obrav-
navanju namenov in poglavitnih principov regionalnega planiranja, to je 
na družbenih aspektih procesa planiranja, je obsežnejši del knjige name-
njen vendarle opredelitvi teoretičnih in praktičnih postopkov, ki sodijo 
bolj v okvir strokovne priprave planskih podlag. Ob taki usmerjenosti avtor 
tudi ni vključil podrobnejše obravnave nekaterih vprašanj, kot so na pri-
mer problemi usklajevanja planov med nosilci planiranja ter problemov v 
zvezi z opredeljevanjem ukrepov za realizacijo planov. 

Vrišerjeva knjiga, kot kaže tudi pregled uporabljene literature, teme-
lji na številnih domačih in tu j ih virih in nudi izredno širok vpogled v 
pomen, vsebino in strokovni instrumentari j regionalnega planiranja. V 
obsegu ene same knjige avtor seveda ni mogel podrobneje obdelati vseh 
(sicer navedenih) postopkov. Podrobna obrazložitev obsežne vsebine šte-
vilnih postopkov in indikatorjev, ki jih ter ja priprava strokovnih podlag 
regionalnega plana, bi ter jala enciklopedično obdelavo, od katere pa smo 
verjetno še daleč. 

Vrišerjeva knjiga odpira vpogled v obsežno in zapleteno ter marsikje 
še neustrezno razvito metodologijo regionalnega planiranja. Prav celovit 
in kritičen vpogled v zapleten sistem priprave planskih podlag je ena 
izmed poglavitnih uspehov knjige, saj je dosedanja tiskana li teratura o 
planiranju tako v slovenskem kot tudi srbohrvatskem jeziku večinoma 
enostranska in obravnava le posamezne vidike planiranja (npr. samo 
ekonomski ali samo prostorski vidik). Hkrati pa je na osnovi te knjige 
možno ugotoviti, da je strokovni inštrumentari j regionalnega planiranja 
še nezadovoljivo razvit in da se prav na tem področju odpirajo široke 
možnosti teoretičnega in praktičnega strokovnega dela. 

Matjaž Jeršič 

Marjan Žagar: Analiza prometnega omrežja v geografiji. Založila Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani, PZE za geografijo (tiskala univerzitetna 
tiskarna v Ljubljani v 300 izvodih). 

Med novejšimi učbeniki na področju geografije zasluži posebno pozor-
nost priročnik: Analiza prometnega omrežja v geografiji, ki je pred krat-
kim izšel iz tiska univerzitetne tiskarne. Težko pričakovani priročnik s 
področja geografije prometa je po svoji vsebini ter po teoretskem pristopu 
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in metodi obravnavanja problematike edinstven tudi v jugoslovanskih 
geografskih merilih. Dosedanji geografski prispevki na tem področju so 
bili namreč večkrat rezultat deskriptivnih pristopov k obravnavanju in so 
preveč prostora namenili opisovanju zgodovinskega razvoja prometnih 
sredstev, važnih prometnih smeri, prometne infrastrukture itd. Tako in-
terpretirana tematika vsekakor ni podajala temeljnih načel v geografiji 
prometa, t. j. »prostorsko dogajanje ob vsakokratnem razvoju prometa in 
njegove oblike pri odvijanju prometa po posameznih smereh v prostoru 
in času in pa najrazličnejše vplive, ki učinkujejo na razvoj prostora«. 

Promet je v prostoru in času merljiv fenomen. Omenjeno dejstvo ie 
vodilo tudi avtorja tega priročnika, da se je lotil obravnave kvantitativnih 
metod ter jih vnašal in prilagajal teoretskim izhodiščem pri analizi pro-
metnega omrežja. Nekatere izmed teh so bile že večkrat preizkušene s 
strani avtorja v posameznih njegovih strokovnih razpravah ali pa tudi v 
okviru seminarskega dela s študenti geografije. V svojstvenem, večkrat 
informativnem pristopu pri opisovanju posameznih elementov prometne 
mreže, avtor nakazuje možnosti vključevanja geografije v študij prometa. 

Delo je razdeljeno po posameznih poglavjih ter bogato kartografsko 
opremljeno, kar vsekakor presega vrednost običajnih učbenikov. V prvih 
poglavjih prikazuje značilnosti prometnega omrežja ter njegove oblike. 
Pr i analizi teh prvin se je poslužil avtor topološkega grafikona ter v ok-
viru topoloških pravil prikazal postopek sistematičnega analiziranja pro-
metnega omrežja. Kakšna je povezanost omrežja oz. kakšna so merila po-
vezanosti, je nakazal v naslednjem poglavju. Uporabo teh meril pa na pri-
meru cestnega omrežja na otoku Krk. Na to tematiko se navezujejo tudi 
merila dosegljivosti v omrežju in poglavje o dosegljivosti po razdaljah in 
času. Omenjena poglavja o merilih prekinja analiza cestnega omrežja z 
aplikacijo na primeru Slovenije; v tem delu so prikazani še različni cest-
ni sistemi. V okviru zadnjega dela priročnika velja posebej omeniti pog-
lavje o pomenu avtocest v sodobnem cestnem prometu, in sicer z vidika 
povečane dosegljivosti. Na eni strani je teoretsko obdelal primer avtoceste 
brez križišča ali odcepov ter na drugi z odcepom. Oba primera je postavil 
tudi na slovenske avtoceste; prvega na polovično avto-cesto Maribor — 
Arja vas ter drugega na avtocesto Ljubljana — Razdrto. Ob poglavju o 
privlačnosti v omrežju bi pozornost uporabnikov usmeril predvsem na 
dodatek, ki prikazuje, kako lahko pri študiju prometnega omrežja upo-
rabljamo statistične metode. Pr i tem se je osredotočil na primer korela-
cijske analize. 

Deset poglavij omenjenega učbenika je vsekakor dobra osnova za na-
dal jnje poglabljanje v študij prometa, hkrat i pa nam služi kot napotek pri 
razreševanju neznank v primeru analize cestnega omrežja v posamez-
nih regijah. Teoretska izhodišča so sproti prever jena v okviru posameznih 
poglavij ter obogatena s 44 kartogrami in diagrami med tekstom. Naša 
gledanja na promet bodo ob natančnem pregledu tega učbenika presegla 
dosedanja, večkrat napačna stališča v pojmovanju prometa v geografiji 
in v realnem prostoru. 

Rado Genorio 

Tržaško ozemlje, Zemljevid in seznam krajevnih ter ledinskih imen, 
Ljubljana — Trst, R. Petar os, K. Levak, G. Budal 

Delo zasluži pozornost v marsikaterem pogledu. Ne samo zato, ker pri-
kazuje zamejsko pokrajino in ker se njeni deagrarizaciji ter urbanizaciji 
pridružujejo še drugi procesi, ki ohranjanju ledinskih in drugih imen niso 
naklonjeni. Splošnim vzrokom se namreč pridružujejo še regionalni, ki 
pospešujejo njihovo pozabo. V malokateri slovenski pokrajini je razmerje 
med mestom in okolico tako neugodno kakor na sedanjem Tržaškem, k je r 

181 



Književnost 

je preoblikovanje agrarnih in drugih pokrajinskih potez obsežno in naglo. 
Zato je publikacija pomembna ne le v ožjem, strokovnem pogledu, temveč 
tudi v širšem — kulturnem, narodnostnem in še kakšnem. 

Delo, o katerem je beseda, na videz sicer ni obsežno; sestavljata ga le 
zemljevid in ustrezni seznam imen. Zahtevalo pa je veliko časa, še več pa 
prizadevnosti in vztrajnosti. Iz uvodne besede spoznamo, kako dolgo je 
potekalo zbiranje imen, tehnično zahtevni pa sta bili tudi priprava in ti-
skanje zemljevida, katerega podlago sta zasnovala J. Medved in B. Ingo-
lič. Pomena publikacije ne zmanjša niti dejstvo, da je bilo veliko gradiva 
zbranega že pre j in da so se avtorj i naslonili na Jelinčičevo in drugo to-
ponomastično dediščino. 

V čem je pravzaprav vrednost objavljenega gradiva? Z nj im smo ne-
dvomno dobili zaklad načrtno zbranih, ustrezno urejenih in enotno zapi-
sanih geografskih imen vsega Tržaškega ozemlja v njegovem sedanjem ob-
segu. Zbrana so s široko zasnovanim in skrbno izpeljanim načrtom. O 
tem priča že dejstvo, da so poleg slovenskih zamejskih ustanov pri tem 
sodelovale tudi ustanove in posamezniki iz Ljubljane. Glavnina dela je 
vendarle nastala v odseku za slovenski jezik Narodne in študijske knjiž-
nice v Trstu. Njegovo izdajo je podprla Kulturna skupnost Slovenije, zalo-
žili pa sta ga Slovenska matica in Založba tržaškega tiska. 

Pr i zbiranju gradiva je sodelovalo 166 domačinov, ki jih uvodna bese-
da upravičeno imensko omenja, pri pripravi in obdelavi imen pa so sode-
lovali jezikoslovci, zgodovinarji, geografi in etnologi. 

Enotno urejena in kartografsko prikazana krajevna in ledinska imena 
so pomemben vir za preučevanje Tržaškega ozemlja, saj se v nj ih zrcalijo 
njegove naravne in druge poteze, predvsem pa sledovi tisočletnega nasta-
janja agrarne in kul turne pokrajine. 

Zemljevid vsebuje približno 3450 imen, seznam pa zaradi dvojic okoli 
150 več (poleg tega je še 234 italijanskih »prevodov« krajevnih in nekate-
rih drugih imen). Med njimi je z zaselki vred približno dvesto naselbinskih 
imen, druga so reliefna ali vodna, največ pa je ledinskih. 

Marsikatero ime smo poznali že doslej, toda večina je za nedomačine 
vendarle nova. Za geografa je še posebno pomemben zemljevid, kaj t i ge-
ografska imena zaživijo šele v neposredni zvezi z osnovo, iz katere izvira-
jo, in tedaj, ko so skupaj z drugimi, sosednjimi imeni. Tako jih najlaže 
razumemo. 

Avtorj i so sicer zbrali izredno veliko imen, seveda pa ne vseh, ki j ih 
ta pokraj ina ima. Ledinskih imen je vsaj desetkrat več, saj ima ime vsa-
ka parcela ali vsaj skupina parcel. Teh pa je na desettisoče, kaj t i na Trža-
škem je zemljiška razdelitev zaradi drobno razčlenjenega kraškega in fli-
šnega sveta močno razdrobljena in so zato zelo številna tudi ledinska ime-
na. Upravičeno pa sklepamo, da so na zemljevidu zbrana imena vseh več-
jih zemljiških enot in tudi druga, ki so kakorkoli značilna, čeprav nam 
uvodna beseda pove malo o nj ihovem izboru. Glede tega in sprememb v 
zadnjih 150 letih sta poučni stranski kart i Banov, ki sta izdelani po kata-
strski mapi iz 1834. in 1974. leta, pripravil pa ju je S. Pahor. 

Vsa imena so avtorji razčlenili na štiri glavne skupine — na nasel-
binska, reliefna, vodna in ledinska, vsako od teh pa še na več podskupin. 
Med reliefnimi razlikuje legenda kar pet vrst imen — za vrhove, poboč-
ja, vzpetine, vrtače in ograde. Tako razčlenjevanje je zamudno in zahtev-
no, saj med njimi ni vselej jasnih meja. Tako so käli, ki so izrazit hidro-
nim, označeni kot vodno, ledinsko ali reliefno ime. Podobno je z dolino, 
dolom in še z vrsto drugih oznak. Tako smo dobili dragocen vpogled v 
spremembe posameznih pokrajinskih potez, saj njihovo prvotno funkcijo 
označujejo marsikdaj le še imena. 

Na zemljevidu se imena razlikujejo po različnem tisku, ki ga sestav-
l ja kar 14 vrst črk, kar ter ja zelo pazljivo čitanje zemljevida. Če ga hoče-
mo do kra ja razumeti in uporabiti, se moramo vanj kar precej poglobiti. 
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Za strokovnjake — tem je zemljevid v prvi vrsti tudi namenjen — je to 
kl jub zahtevnosti njegove uporabe vendarle zelo koristno. 

Imena pa bi se lahko razčlenila tudi enostavneje. Med drugim moti, 
da reliefni nazivi nimajo enotne pisave. Vrtače označujejo pokončne črke, 
vsa druga reliefna imena pa poševne. Take črke, čeprav različno velike, 
imajo tudi ledinska imena. Tudi ni jasno, zakaj so med reliefnimi imeni 
»ograde«. Po velikosti črk so ledinska imena dvojna, ena za večje in dru-
ga za manjše enote. Toda enake črke, kakor imajo ledinska imena manj-
ših enot, ima tudi skupina imen, ki je označena kot »druga imena«. 

Splošni vtis o zemljevidu je vseeno ugoden, največ zaradi umir jenih 
barv, nevsiljive reliefne podlage, zanesljive tehnične izdelave in dobrega 
tiska. Imensko gradivo je sicer zelo gosto, za tovrstni zemljevid pa ni pre-
natrpano, čeprav se imena ponekod močno prepletajo, npr. okrog Boršta, 
Zabrežca in Boljunca. 

Bržkone so prav zaradi obilice imen izbrali kartografsko merilo, ki je 
malce nenavadno 1 : 32 000), a v bistvu dokaj uspešno lovi ravnoves-
je med velikostjo zemljevida, črk in gostoto imen ter njegovim obsegom. 
Manj ustreza njegov izrez, saj je skrajni južni del Tržaškega ozemlja od-
rezan, severozahodni brez pravega zaključka, nasprotna, vzhodna stran 
karte pa sega daleč na drugo stran državne meje. 

Ker je zastrta reliefna podlaga, si moramo pri geografskem preučeva-
n ju imen, npr. glede odnosa med nj imi in površjem, pomagati z ustrezno 
karto. Bolj kot to pogrešamo na zemljevidu gostejšo orientacijsko mrežo; 
10 X 10 cm veliki kvadrati so preveliki, saj je v n j ih po sto in več imen. 
Njihovo iskanje je zato zamudno in utrudljivo. Zvezo med imeni v abeced-
nem seznamu in na kart i omogoča oznaka mreže, ki stoji za njimi. V se-
znamu pogrešamo predvsem imensko razčlenitev, kakršna je na karti. Z 
zvezdicami ali kako drugače označena imena vsaj za štiri glavne skupine 
bi geografski študij tega gradiva precej olajšala. 

Na zemljevidu so toponimi odtisnjeni ustrezno poudarjeno. Glede teh 
imen si želimo, da bi j ih avtorj i kmalu prikazali v njihovi rabi, predvsem 
glede edninske oziroma množinske oblike, predložnih zvez (v, na), pri-
devniške in svojilne oblike, npr. Opčine, na Opčinah, openski, Openci. Naj 
bo ta želja spodbuda, da bi do takega pregleda kmalu prišli. 

Poudariti velja, da se imena na zemljevidu in v seznamu med seboj 
docela u jemajo in da so praktično brez tiskovnih napak, čeprav gre za 
tisoče imen in zelo razčlenjen tisk, kar govori za vseskozi skrbno in na-
tančno delo, ki je pri tako bogatem in raznovrstnem imenskem gradivu 
prava redkost. Že to kaže na zanesljivo vsebinsko stran celotnega dela 
glede izbora in razčlenitve imen ter njihove razmestitve in lege na zem-
ljevidu. 

Kaj nam pravzaprav pove prvi pregled imenskega gradiva in kaj, ko 
ga primerjamo s sosednjimi pokrajinami (Krasom, Slovensko Istro, Vipav-
sko dolino, Pivko) ter imeni drugod po Sloveniji? 

Vsekakor se nam kažeta izrazita enotnost in sorodnost Tržaškega o-
zemlja z drugimi slovenskimi pokrajinami, posebno bližnjimi. Ogromna 
večina imen je občnih, torej neposredno razumljivih, in tudi tista, ki so 
manj znana, se rada ponovijo, kar kaže na njihovo občno, čeprav pozablje-
no poreklo. Lepo se kažejo imenske razlike med posameznimi deli ozemlja, 
medtem ko so različno stare imenske plasti man j zaznavne, kar je glede 
na staro in sklenjeno poselitev pokrajine razumljivo. Glede na položaj je 
v n je j presenetljivo malo vrst imen (mlajšega) tujega izvora. Seveda pa 
ima pokrajina vrsto imenskih posebnosti. 

Na prvi pogled so morda najbolj očitna občna imena, kakršna sreču-
jemo tudi drugod po Sloveniji. Zelo številna so zlasti imena, kakršna so 
npr. Hribi, Vrhovi, Griči, Brda, Gorice, Stene, Rebri, Bregovi itd., prav ta-
ko pa tudi vodna imena (Studenci, Potoki, Kali) in večina ledinskih imen 
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(Ledine, Njive, Snožeti, Staje itd.). Vsa so seveda v različnih oblikah, za-
to jih naštevamo le po tipih. 

Ostaja še vrsta pokrajinsko značilnih imen, ki jo prikazujejo kot kra-
ško, flišno in primorsko pokrajino sploh. Največ je kajpak »kraških« i-
men, saj jo v glavnem sestavlja kraški svet, povečini pa so enaka kakor 
drugod po Krasu in krasu. Med najpogostejšimi so Doline in Doli, ki po-
menijo vrtače, pogosto pa imajo posebna imena (Globočak, Čerovka, Tr-
novka, Lesnika, Brentovka, Brusovka itd.). Vseh je več sto. 

Zelo pogostne so Griže, ki označujejo škrapljasto in sploh drobno raz-
členjeno kraško površje. Zelo številne so Gmajne, ki so za kraška tla še 
posebno značilne. Tudi drugih kraških imen ne manjka — Školji, Pečine, 
Žlebi, Rupe, ki so morda bolj pogostna kakor v drugih kraških pokrajinah. 

S kraškim svetom so povezane še Drage, Kali, Jame, Ilovice in Kras 
sam (Mali Kras, Draški Kras, Kraški hrib itd.). Za primorski kras pa so 
posebej značilne Ograde, Groblje, Krepe, Golavke, Zavodi, Jeplenice, za 
primorsko pokrajino sploh pa imena tipa Muzar, Križade, Baredi, Žegni, 
Brajde itd. 

Tu in tam se pojavljajo tudi Vrtače in škavne, ki jih poznamo že s 
Krasa tostran meje. Med zbranimi pa pogrešamo ledinska imena za drobne 
kraške žlebiče na školjih (Dežnice, Zareze od dežja). Morda se skrivajo v 
številnih Žlebičih. 

Tudi v flišnem delu Tržaškega ozemlja so značilna imena. Poleg obč-
nih imen tipa Brdo, Breg, Brežina, Potok, so še posebna, npr. Paštni in 
V alice. 

Razlike so tudi znotraj kraškega in flišnega sveta. Tako se kažejo 
imenske posebnosti med severozahodnim, osrednjim in jugovzhodnim de-
lom Krasa. Ponekod so za vrtače bolj razširjene Doline, drugod Doli ali pa 
posebna imena, ki smo jih že omenili, npr. okrog Padrič in Bazovice. V 
SZ delu Krasa kažejo nekatera imena sorodnost z Dolenjim Krasom in 
Spodnjo Vipavsko dolino. Taka so npr. ledinska imena in imena za posa-
mezne dele vasi, ki se končujejo na -išče (Klečanišče, Merišče, Topišče 
itd.). Podobno je pri vodnih imenih; splošno razširjenemu Kalu se v sred-
n jem delu pridružijo še (Ka)Luže in v JV Močila. 

_ Posebnost so imena tik ob morju, k je r so njegovi klimatski vplivi naj-
večji. Na to posredno kažejo ledinska imena tipa Oljke, Črnika (zimzeleni 
hrast) , Soline in še kakšna. 

Zelo zgovorna so ledinska imena na današnjih, že zdavnaj zazidanih 
mestnih tleh v Trstu (Njive, Brajde, Staje, Mlini, Potoki itd.), ki kažejo 
na nekdanjo agrarno izrabo tal in na narodnostno sestavo tedanjih prebi-
valcev. Zgovorna so tudi druga imena z ožjega mestnega področja (Na se-
nenem trgu, Trg od drvi, pravzaprav Plac od drvi itd.). 

Med zbranimi je vse polno nazornih in lepih ledinskih imen (Nabre-
žinka, Hribnica, Ozidnica, Gozdina, Potočna, Dolinka, Kotliće, Osredki, 
Osojki, Denarnice, Zarobovec in druge). Vmes pa so tudi drugačna, npr. 
Boršt (za gozd prevladujoče ime), Part i (za parcelacijo), Jave (za kamno-
lome), Frnaža (za gospodarske obrate) in še nekatera. 

Zaradi pomanjkanja prostora smo na spodbudni dosežek tržaških ro-
jakov in kolegov le opozorili. Zaradi pomembnosti dela in v n jem zbra-
nega imenskega bogastva se bomo nanj še povrnili, želeti pa je, da bi po-
dobne preglede kmalu dobili tudi za druge naše pokrajine, sosednje ali 
bolj oddaljene. 

Darko Radin j a 
Geografski zbornik XVII., Slovenska akademija znanosti in umetno-

sti, razred za prirodoslovne vede, Geografski inštitut Antona Melika, Lju-
bl jana 1978, stran 198. 

Po objavi smernic za proučevanje poplavnih področij (glej GV XLVI 
1974) in geografski analizi poplavišča ob Pšati kot vzorčnem primeru (glej 
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poročilo v GV L 1978), je Geografski inštitut SAZU 17. zvezek svojega 
glasila v celoti namenil poročilom o proučevanju poplavnih področij, ki jih 
izvaja s svojimi in zunanjimi sodelavci v okviru večletne raziskovalne te-
me, prevzete pri Raziskovalni skupnosti Slovenije. Sedemnajsti zvezek pri-
naša tri razprave: 

Milan S i f r e r, Poplavna področja v porečju Dravinje (88. s., 2 dia-
grama, 60 slik v besedilo in 5 kart v prilogi), 

Drago M e z e , Poplavna področja v Gornji Savinjski dolini (54 s., 2 
diagrama, 17 slik med besedilom, 1 karta v prilogi), 

Marko K o l b e z e n , Marjan Ž a g a r , Poplavna področja ob Sotli 
(39. s., 3 skice, 15 slik med besedilom, 2 kart i v prilogi). 

Osnovni razpored teh razprav je podoben: po krajši predstavitvi celot-
nega porečja sledi opis poplavnih področij ob glavni reki in njenih prito-
kih, nastopanje poplav v prostoru in času, njihova reliefna in klimatska 
pogojenost, kratek oris pedoloških in vegetacijskih razmer in nato širše 
poglavje o izrabi tal in razmerju človek — poplave (in obratno) v najšir-
šem smislu besede. V podrobnostih pa so prispevki precej različni. M. 
g i f r e r se pri opisu reliefa kot dejavnika poplav bolj poglablja v vpraša-
nja pleistocenskega in zlasti holocenskega razvoja doline in njenega dna. 
Njegova študija je obenem morfološki in morfogenetski prikaz porečja 
Dravinje. Močno poudarja tudi vpliv deforestacije v zgodovinski dobi za 
povečano akumulacijo v dolinah in s tem na povečanje poplavnega območ-
ja. Ker je porečje Dravinje še dokaj agrarno, poplave, ki so najširše v 
podpohorskih goricah, boleče prizadevajo domačine. 

Pr i Dragu M e z e t u so v središču pozornosti poplave same in člove-
kov pozitivni in negativni vpliv na prepustnost in obliko strug ter s tem na 
poplave. Opozarja na mnoge gozdne ceste na gorskih pobočjih, ki so v 
Gornji Savinjski dolini pospešile erozijo pobočnih sedimentov in pospeši-
le akumulacijo v dolinah. Mezetova študija je obenem doprinos k topo-
nomastiki in novejšemu razvoju vodnih obratov v Gornji Savinjski doli-
ni. 

Pr i analizi poplav ob Sotli severno od izliva pritoka Bistrice sta se 
M. K o l b e z e n in M. Ž a g a r omejila bolj na slovensko porečje in dala 
glavni poudarek hidrološkim vidikom in vplivu komunikacij na obseg in 
pogostost poplav. 

Vse razprave daje jo močan poudarek vplivu opuščanja jezov in mlin-
ščic ter drugih gradenj na sedanji obseg poplav. Vse so tudi obilno foto-
grafsko ilustrirane (vseh črno-belih fotografij je 92!). Nekatere fotogra-
fi je izjemno visokih poplav so dragocena pričevanja. Posebno vrednost 
predstavljajo večbarvne karte v merilu 1 : 50.000. Med drugim prikazujejo 
obseg hribovitega, gričevnatega in nižinskega sveta (Dravinja, Sotla), raz-
prostranjenost gozda (Dravinja, G. Savinjska dolina), obseg pogostih in iz-
jemno velikih poplav (Dravinja, Sotla) oziroma pogostih in maksimalnih 
poplav in mokrotnih tal (G. Savinjska dolina), gostoto dolin (Dravinja), 
regulirane dele toka (Sotla), opuščene in še aktivne vodne obrate (Dra-
vinja, G. Savinjska dolina, Sotla). Zdaj, ko je potreba po izgradnji majh-
nih vodnih pogonov spet pereča, so te karte še posebno dragocene. 

V obravnavanih, pretežno hribovitih pokraj inah zavzemajo poplave le 
manjši del porečja, posebno v G. Savinjski dolini (tu so omejene pretežno 
na Gornjegrajsko in Mozirsko kotlinico) in Sotli. Prikazane študije pa so 
ponovno potrdile, da dajejo poplave tudi tu naravnogeografski pokraji-
ni čisto posebne poteze in predstavljajo posebne pogoje za človekovo biva-
n je in gospodarjenje. 
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Geographica Slovenica, zvezek 6, zvezek 7, zvezek 8. Inštitut za geogra-
fijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Maribor, Ljubljana, 1978. 

V lanskem letu so izšle tr i številke revije Geographica Slovenica, ki jo 
izdaja Inštitut za geografijo univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. V 
sedmem letu izhajanja se strokovni javnosti predstavljajo šesta, sedma in 
osma številka, ki kot vse njihove predhodnice obravnavajo problematiko 
socialnogeografskega proučevanja. Prinašajo nam kot ponavadi v tiskani 
obliki objavljene referate, ki so bili predstavljeni na različnih simpozijih. 
2e od svoje ustanovitve dalje razvija Inštitut za geografijo izredno plodno 
sodelovanje z vrsto domačih raziskovalcev in tudi tu j ih raziskovalnih in-
stitucij s področja geografije, in kot stalna oblika seznanjanja z dosežki 
raziskovalnega dela so bili organizirani pogosti sestanki številnih razisko-
valcev v obliki simpozijev, ki so podrobneje obravnavali specifične social-
nogeografske probleme in območja. Značilna za takšne sestanke je izredna 
aktualnost problematike, ki sledi novejšim dogajanjem v družbi in poiz-
kuša pojasnjevati in ugotavljati značilnosti sodobnih socialnogeografskih 
procesov. Zato ne preseneča dejstvo, da je kar v dveh številkah obravna-
vana problematika obmejnih območij, ki s svojo kompleksnostjo pritegu-
je pozornost raziskovalcev v svetu. Sodobni procesi odpiranja meja, ki na j 
ne bi pomenile pregrade med državami, ampak prevzele funkcijo mostov, 
imajo namreč tako obširne in daljnosežne posledice v pokrajini, da so ta-
koj pritegnili pozornost slovenskih geografov. Vzpodbudo za izredno in-
tenzivno proučevanje obmejne problematike daje seveda sam geografski 
položaj Slovenije, ki s svojim ozemljem meji kar na tri države z različno 
družbenoekonomsko ureditvijo. Proučevanje teh specifičnih območij, v 
povezavi z ugotavljanjem zakonitosti regionalnega razvoja slovenskih po-
kraj in v sodobnih procesih družbenoekonomske preobrazbe pa je, kot je 
razvidno iz vsebine vseh treh številk, osnovno področje interesa sodelujo-
čih avtorjev. Zato bomo omenili le nekaj pomembnejših prispevkov, ki 
glede na svojstven pristop in ugotovitve omogočajo bralcu poznavanje 
vseh elementov obravnavane tematike. 

Preden si ogledamo posamezne prispevke, je treba omeniti, ob kakšnih 
priložnostih je prišlo do srečanja domačih in tu j ih geografov raziskoval-
cev. Šesta številka Geographicae Slovenicae je izšla ob petnajstletnici usta-
novitve Inštituta za geografijo univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani in 
prinaša predvsem prispevke domačih raziskovalcev, ki delujejo kot zunanji 
sodelavci inštituta. Sedma in osma številka pa sta posvečeni dvema sreča-
njima slovenskih geografov s kolegi iz tujine. Sedma prinaša referate s 
srečanja slovenskih in slovaških geografov v Mariboru, osma pa razprave, 
podane na srečanju sodelavcev Inštituta za geografijo in Gospodarsko ge-
ografskega inštituta univerze v Münchnu. 

Med zanimivejšimi prispevki v šesti številki na j omenimo le tiste, ki 
obravnavajo transformacijo pokrajine v obmejnih območjih z vidika oskr-
be, urbanizacije in prometa ter demografskih sprememb. Avtorj i P a k , 
K o k o l e , 2 a g a r, in B e l e c so s svojimi prispevki osvetlili vse navede-
ne elemente in opredelili njihovo vlogo pr i oblikovanju obmejne regije. 
Omenjeni članki so osnovani na proučevanju celotnega obmejnega območ-
ja, medtem ko drugi del revije obravnava posamezne socialnogeografske 
elemente na določenih primerih v okviru obmejnih območij. Zanimiv in 
teoretsko pomemben je prispevek M. Z g o n i k a, ki piše o delovni mi-
graciji v obmejnem pasu severovzhodne Slovenije. S problematiko zamej-
skih Slovencev na Tržaškem obmejnem območju se ukvar ja v članku M. 
K l e m e n č i č ; prispevke o značilnostih človekovega posega v okolje v 
posebnih pogojih obmejnih območij pa sta podala D. P l u t in M. Š p e s. 
V številki so objavljeni tudi t r i je članki o problematiki šolstva v teh, za 
etnično enotnost pomembnih območij, vendar bi posebej izdvojili delo L. 
0 1 a s a o lokaciji osnovne šole na dvojezičnem območju, v katerem je na-
kazal možnosti učinkovitega geografskega pristopa pri reševanju vprašanj 
vzgojnoizobraževalnega sistema. 
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Sedma številka prinaša predvsem prispevke metodološkega značaja in 
to s področja ekonomsko geografskih raziskav. Vsebinsko so članki vezani 
na severovzhodno Slovenijo, katere značilnosti v uvodnem prispevku pred-
stavi B. B e l e c . Dela slovaških raziskovalcev nam predstavijo metodolo-
gijo demogeografskih raziskav koncentracije prebivalstva in z n jo pove-
zane problematike življenjskega okplja. Kažejo nam tudi zanimive metode 
proučevanja industrije in njenega razvoja na osnovi strukturne analize ter 
poizkuse kvantitativnih metod regionalizacije agrarne pokrajine. Slovenski 
avtorji so zastopani s prispevki, ki so v nekem smislu nadaljevanje raz-
prav iz šeste številke in so predvsem navezani na problematiko obmejnih 
območij, zlasti uva janja specialnih kultur in dnevne migracije delovne si-
le. Teoretično pomembnejši pa so prispevki K o k o l e t a , V r i š e r j a in 
P a k a , ki obravnavajo problematiko koncentracije posameznih dejavnosti 
v pokrajini in njihovega rangiranja v hierarhiji centralnih krajev, zasno-
ve urbanega sistema v naši republiki in regionalno strukturo oskrbe v 
Sloveniji. 

Problematika obmejnih in obmestnih območij ter urbanizacije je vse-
bina osm e številke. Uvodno in osnovno utemeljitev problematike obmejnih 
območij podaja v svojem prispevku V. K 1 e m e n č i č, ki na primeru na-
rodnostno mešanega ozemlja v Sloveniji in sosednjih državah podaja celo-
ten spekter problemov, povezanih z življenjem manjšin v obmejnih regi-
jah ter pomen povezovanja v okviru odprte meje. V svojem članku obrav-
nava tri tipe obmejnih regij, zastopane v zahodni Evropi, ter vrednoti po-
men povezovanja v alpsko — jadranskem prostoru z vidika položaja na-
rodnostnih manjšin na obeh straneh meje. Tudi v tej številki je nekaj 
člankov, ki jih lahko smatramo za nadal jevanje začete problematike v 
predhodnih številkah te revije. Mednje sodijo zlasti prispevki P a k a , B e l -
ca , M. K 1 e m e n č i č a ter A. G o s a r j a, ki ločeno obravnavajo vpra-
šanja oskrbe, regionalne tipologije specialnih kultur, funkcionalne analize 
naselij na Tržaškem krasu ter začasnega zaposlovanja v tujini. Omenimo 
naj predvsem slednjega, v katerem nam avtor predstavi demografske in 
prostorske spremembe kot posledice začasnega zaposlovanja v tujini, pose-
ben poudarek pa je na vprašanju vrnitve začasno zaposlenih v sklopu re-
gionalno razvojnih problemov območij z največjim odtokom začasno za-
poslenih v tujini. 

Prispevki nemških geografov so zanimivi predvsem zaradi izredno 
svežih raziskovalnih pristopov in idej, ki pr i nas še niso bile obravnava-
ne. V objavljenih razpravah so proučevana vprašanja intenzivnosti kme-
tijstva v odvisnosti faktor ja oddaljenosti od urbanih naselij na primeru 
pokrajine Ren-Main. Zanimiv pa je tudi prispevek o proučevanju prostor-
ske distribucije ostarelega prebivalstva v mestu, kot tudi delo o organiza-
ciji mreže centralnih naselij in njeni utemeljenosti. 

V drugem delu revije so obmejna območja obravnavana z demograf-
skega vidika, socioekonomske zdiferenciranosti in učinkov naravnih kata-
strof, podana pa je tudi metoda vrednotenja naravnega potenciala za pot-
rebe prostorskega planiranja in problematika planinskega gospodarstva 
ter zimskega turizma. Vpliv prekomejnih tokov in njihove gostote je ana-
liziran z vidika namembnosti prometnih tokov, hierarhija centralnih nase-
lij v gorskem svetu je podana na primeru Bavarske, socialnogeografsko 
pa so opredeljeni tudi problemi funkcije politične meje. 

Obsežnost vsebine in problematike objavljenih del nam ne dopušča, 
da bi se podrobneje spuščali v navajanje posameznih ugotovitev, lahko 
le zaključimo, da je v zadnjih treh številkah zbrana obilica novega gradi-
va, ki v nekaterih primerih prinaša tudi metodološke novosti iz drugih 
geografskih inštitucij. 
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Geografski zbornik XVIII Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
razred za prirodoslovne vede, Geografski institut Antona Melika, Ljubljana 
1979, strani 170. 

Ta zvezek prinaša izjemoma samo dve razpravi. Prva, Milan N a t e k, 
Poplavna območja v Spodnji Savinjski dolini (80 s., 28 slik, 2 diagrama, 3 
nimiv je tudi primer Ložnice. Po arheoloških najdbah, k i jih navaia Na-
karte) spada v vrsto poročil o geografskih raziskavah poplavnih področij v 
Sloveniji, ki jih kot plod raziskovalne teme prinašajo zadnji Geografski 
zborniki. Spodnja Savinjska dolina je poseben primer v Sloveniji. V nje-
nem spodnjem delu je na holocenski ravnici le nekaj metrov debela kvar-
tarna (prodna) naplavina in na n je j se niže Šempetra javlja starejša a-
grarna naselitev, ne da bi je po izsledkih Natka ogrožale poplave pred iz-
vedbo regulacije Savinje v letih 1876—1893, niti v sedanjosti. Zdaj se tu 
javljajo izjemno visoke povodnji le še v ozkem pasu ob pritoku Lavi. Za-
nimiv je tudi primer Ložnice. Po arheoloških najdbah, ki jih navaja Na-
tek, je ta pritok pri Arj i vasi (in verjetno tudi drugod) v osemnajstih 
stoletjih z naplavino dvignil ravnico za en meter. To, slab strmec in ne-
naraven potek struge kaže po mojem mnenju na antropogeno povezavo 
severnih potokov v skupno strugo pod gričevjem na robu kvartarne rav-
nice niže Orove vasi, podobno kot je to primer z Ledavo v dolini Mure. 
Vkljub razbremenilniku pri Orovi vasi in izsuševalnim kanalom je do 
Podloga ostal širši poplavni pas. Tret je večje poplavno področje je ob 
spodnji Bolski. 

Natkovo študijo odlikuje zgodovinska dokumentacija o regulacijah 
strug, o naseljih in izrabi tal, obširen je tudi klimatski in hidrološki preg-
led in dobro je časovno prikazano opuščanje vodnih pogonov v vsem po-
rečju Spodnje Savinje med Letušem in Celjem (tega mesta Natkova študija 
ne zajema več). Natkove karte poplavnih področij se ločujejo od že prej 
objavljenih v GZ po tem, da ločijo ozemlje rednih povodnji pred regulaci-
jami od sedanjih poplav. 

Da določevanje obsega poplav v preteklem stoletju ni lahka stvar, si 
ni težko zamisliti. Posebna karta prikazuje hidroizohipse take vode na aku-
mulacijskem dnu doline niže Polzele in vodne tokove po času izvedenih 
regulacij. Ti dve karti sta bistveni za poznavanje današnjega stanja. Precej 
je tudi govora o antropogenih spremembah. Akumulacijo 10.000 m3 proda 
v strugi ob povodnji Savinje med Migojnicami in Celjem pripisuje Natek 
pretežno propadu jezov. 

Drugo polovico Geografskega zbornika zavzema razprava: Milan O r o -
ž e n A d a m i č , Posledice potresov leta 1976 v SR Sloveniji (78 s., 4 dia-
grami, 4 karte, 30 slik). Poleg Soretove študije Tektonski potres na Voglanj-
sko-soteljskem področju (Celjski zbornik 1975—76) je to po F. Seidlu edi-
na geografska študija o posledicah potresov na slovenskem. Delo se uvršča! 
med raziskave naravnih katastrof v Sloveniji, ki jih že desetletja proučuje 
Geografski inštitut Antona Melika pri SAZU. V središče Orožnove obravnave 
so potresne posledice na zgradbe same na sebi in kot človekova bivališča. 
Ta dva elementa je Orožen dokaj temeljito dokumentiral z vsem razpolož-
ljivim objavljenim in, v še večji meri, neobjavljenim gradivom iz raznih 
upravnih in drugih inštitucij. Osnovna metoda je številčna tabelarna doku-
mentacija po krajevnih skupnostih v okviru občin Tolmin, Idri ja in Nova 
Gorica, nekaj pa tudi v okviru sosednjih, manj prizadetih občin. Ker je 
avtor zbral tudi razpoložljivo seizmološko gradivo in ocenil stanje v Beneški 
Sloveniji, pomeni Orožnova študija dokaj temeljito dokumentacijo škode, 
ki so jo povzročili potresni sunki maja in septembra 1976. Po letu 1895 je 
bila to največja katastrofa te vrste na Slovenskem, saj je bilo v SRS po-
škodovanih okoli 12.000 stavb, od katerih so jih morali okoli 2000 podreti, 
8332 ljudi pa je ostalo brez varne strehe. 

Ivan Gams 
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Geographica Slovenica 9 — Geografski problemi življenjskega 
okolja, Celje — Velenje, 25. — 29. september 1978, Institut za geogra-
fije univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, Ljubljana 1979, 262 strani 

Najnovejši izvod Geographicae Slovenicae nam prinaša referate, ki so 
jih predstavili vidni strokovnjaki iz Jugoslavije in tujine na simpoziju z 
naslovom Geografski problemi življenjskega okolja; simpozij je bil med 25. 
in 29. septembrom 1978 v Celju in Velenju. 

Publikacija je nedvomno aktualna in ima tudi precejšnjo uporabno 
vrednost. Vsebuje referate s poudarkom na teoretsko-metodoloških izhodi-
ščih proučevanja problemov človekovega okolja in referate, ki so nastali na 
osnovi dolgoletnih raziskav nekaterih najbolj ogroženih območij oziroma 
ugotavljanja vplivov posameznih dejavnosti na človekovo okolje. 

Uvodna razmišljanja o aktualnih problemih, ki presegajo regionalne 
in nacionalne okvire, je prispeval predsednik Zveze geografskih društev 
Jugoslavije — dr. Milj an R a d o v i č . 

Ekonomske in humanistične vidike varstva okolja, obogatene z mno-
gimi primeri iz našega življenja pa je predstavil dr. Avguštin L a h , pred-
sednik Republiškega komiteja za varstvo okolja. 

Med že omenjenimi teoretično-metodološkimi prispevki je največ ta-
kih, ki so nastali kot rezultat dolgoletnega sodelovanja in izmenjavanja 
izkušenj v komisiji za ekonomska in neekonomska ocenjevanja vplivov 
človeka na okolja pri SEV-u. Tak je na primer skupinski referat geogra-
fov iz Geografskega inštituta iz Moskve o sistemskih izhodiščih ocenjeva-
nja vpliva človeka na okolje, pa prispevka K o s t r o w i c k e g a o prob-
lemih ekologije v urbaniziranih območjih, dalje dve razpravi geografov iz 
DDR, H a a s e - j a in H ö n s c h - a o opredeljevanju potencialnih dejavnikov 
za ocenjevanje vplivov na okolje in o problemih socialnega vrednotenja. 
Madžarski geografi so izdelali metodologijo o prenašanju prostorske razpo-
reditve ogroženih območij na karte. Zanimiv je tudi prispevek Karla R u p -
p e r t a iz Münchna o socialno-geografskih osnovah urejanja okolja. 

Pokrajinske značilnosti industrializacijske onesnaženosti v Sloveniji 
je predstavil Darko R a d i n j a. 

Pregled negativnih vplivov človekove dejavnosti na okolje na primeru 
treh slovenskih prostorskih enot nam predstavljajo prispevki: Dušana 
P l u t a o pregledu negativnih vplivov na življenjsko okolje v Koprskem 
Primorju, Andreja Č e r n e t a o degradaciji okolja v Velenjski kotlini in 
Metke Š p e s o degradaciji okolja v Celju. 

Zanimivo je, da sta kar dva geografa iz SAP Kosovo raziskovala in 
poročala o onesnaženosti zraka v Kosovski Mitrovici. 

Rezultate raziskav na nekaterih ogroženih območjih so predstavili tudi 
tuj i geografi, in sicer na primeru Libereca, Bratislave in Ostrave v ČSSR 
ter Tennengebirga v Avstriji. 

Posebno skupino predstavljajo prispevki, k je r so avtorji razložili vpliv 
posameznih dejavnosti človeka na okolje, kot na primer: vpliv prometa 
( M a l i c ) , industrije ( N e u m e i s t e r in H e i n z m a n n ) , turizma (Ha-
v e r l a n t in S t a n k o v i e ) . 

Vrednost publikacije je v tem, da prinaša pregled raziskovalnega dela, 
metodologije in izkušenj na področju problematike človekovega okolja, ki 
ga proučujejo tako jugoslovanski geografi, kot tudi strokovnjaki vzhodno 
in zahodno-evropskih držav. Zaradi različnih družbenih sistemov se sicer 
pojavljajo različni pristopi k reševanju problematike, pa vendar imajo 
vsi enak cilj — obvarovati okolje pred rastočimi negativnimi vplivi. 

Gradivo bo predstavljalo dober pripomoček pri pouku geografije, takq 
v srednjih šola in na univerzi, s pridom pa ga bodo lahko uporabljali tudi 
prostorski načrtovalci. 

Metka Špes 
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Marija Makarovič, Kmečko gospodarstvo na Slovenskem. Načini orodja 
in naprave. Izdala in založila Mladinska knjiga, Ljubljana 1978, 298 strani. 

Kljub temu, da so obravnavali in iz različnih vidikov razčlenjevali 
številni avtorj i najraznovrstnejšo problematiko slovenskega podeželja, pa 
spoznavamo ob prebiranju novih razprav o njem, da je to področje z vse-
mi svojimi značilnostmi in posebnostmi še vedno dokaj neobdelano. Zato 
prinaša vsako novo delo o naših agrarnih predelih tudi nove osvetlitve v 
njihov pretekli ali današnji življenjski utrip, ki vsakokrat vnaša in zapu-
šča svojstvene oblike in pojave v pokrajinski fiziognomiji. In prav s tega 
vidika je treba presojati v geografiji tudi celotno vsebino knjige o Kmeč-
kem gospodarstvu na Slovenskem. 

Znana slovenska etnologinja dr. M a k a r o v i č e v a je podala v knji-
gi sistematični pregled dela naše kmečke materialne kulture, in sicer ce-
lotno gospodarstvo. Osnovno dejavnost kmečkega oziroma podeželskega 
prebivalstva, ki je bila razpeta med potrebami, zahtevami in možnostmi 
njegovega vsakdanjega življenja, je orisala avtorica po posameznih zvrsteh 
kmetijstva. Številne veje in oblike kmečkega gospodarstva so predstavlje-
ne v delu v luči najrazličnejšega orodja in naprav, ki so bile sestavni deli 
oblik in kot pripomočki v celotni kmetijski proizvodnji, zlasti še v drugi 
polovici preteklega stoletja. 

Zaradi številnih in naglih sprememb, ki jih doživlja naše celotno po-
deželje pod čedalje močnejšimi vplivi industrializacije in urbanizacije, se 
menja jo izredno hitro vse nekdanje proizvodne oblike in celotna usmerje-
nost kmečkih gospodarstev. Vzporedno z njimi se spreminjajo tudi obde-
lovalna orodja ter naprave, ki so bile sestavine celotne kmetijske in pode-
želske proizvodnje. In v kolikor so številne tehnološke in gospodarske 
spremembe vtisnile tudi zunanjemu videzu pokrajine nove in svojstvene 
poteze, v toliko so postale tudi pomembne prvine celotnega geografskega 
okolja. Zategadelj pomenijo poleg številnih drugih činiteljev tista osnovna 
gibala, ki pogojujejo in usmerja jo razvoj našega podeželja. 

Pregled poglavitnih oblik kmečkega gospodarstva na Slovenskem je 
orisan v 16 zaokroženih poglavjih (poljedelstvo, vrtnarstvo, vinogradni-
štvo, sadjarstvo, hmeljarstvo, živinoreja, prašičereja, perutninarstvo, če-
belarstvo, gojenje sviloprejk, gozdarstvo, splavarstvo, oglarstvo, lov in ri-
bolov ter nabiralništvo). V knjigi sta v glavnem podana razvoj in global-
no stanje posameznih vej kmetijskega gospodarstva (predvsem) v drugi 
polovici 19. stoletja, kakor tudi njegovi odmevi vse do današnjih dni. Če-
prav pogrešamo pri razčlenjevanju posameznih panog kmečkega gospodar-
stva osnovne poudarke o njihovih kriznih ali konjunkturnih obdobjih, kar 
je nedvomno tudi neposredno vplivalo na razvoj in uvel javl janje novega 
orodja in drugih ustreznih naprav, pa vseeno spoznamo v zadostni raz-
členitvi vse temeljne oblike podeželske avtarkije. Samooskrbna usmerje-
nost podeželja se kaže med drugim tudi v polikulturnem kmetijstvu. Naj-
različnejše zvrsti kmečkega gospodarstva so terjale številna orodja, ki so 
jih izdelovala, posedovala ter s pridom uporabljala kmečka gospodarstva 
vse do nedavnega. 

Podrobnejša geografska predstavitev vsebine knjige Kmečko gospo-
darstvo na Slovenskem bi zahtevala, da skušamo odkriti pomembnejše 
vzročne in razvojne vezi med posameznimi oblikami kmetovanja, njihovi-
mi napravami in orodji ter prirodnimi in družbeno-gospodarskimi ter soci-
alnimi danostmi določenega okolja. Šele v takšni osvetlitvi bi dobila veči-
na podanih oziroma opisanih oblik kmečkega gospodarstva novo razsežnost 
in utemeljenost v posameznih sestavinah okolja. Potem bi bilo lažje 
spremljati razlike v posameznih opravilih, ki so bila v izključni domeni 
moškega ali ženskega prebivalstva. Skratka, geografsko vrednotenje etno-
loškega pregleda kmečkega gospodarstva na Slovenskem je mogoče zado-
voljivo predstaviti le v sklopu njegove členitve in primerljivosti z vsemi 
drugimi sestavinami človekovega okolja. 
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Sele ob prebiranju knjige, ko spoznavamo posamezne zvrsti podežel-
skega gospodarstva in njegovo razvejanost, dojemamo upravičeno potre-
bo, da so imela kmečka gospodinjstva v preteklosti številčno izredno moč-
ne družine. To je bilo pogojeno med drugim tudi s proizvodnimi oblikami 
in usmeritvami kmečkih gospodarstev. Znaten del kmetijskega orodja in 
drugih proizvodnih sredstev za potrebe kmeti j so izdelali na podeželju sa-
mi. Tudi v tem je razlog, da so bile nekdanje potrebe po delovni sili na 
vasi večje kot so danes. Na to nas posredno opozarjajo tudi zapiski delov-
nega dnevnika kmeta z Libne nad Krškim, ki je objavljen na koncu knji-
ge (str. 244—292). Dnevnik Planinčeve kmetije, ki obsega zapise o vreme-
nu, opravilih in življenju na domačiji je še toliko vrednejši, ker nam po-
nu ja neposredne primerjave med 1953. in 1977 letom. Šele ob prebiranju 
tega dnevnika moremo dojeti številne spremembe v načinu dela in življe-
n ja našega podeželja v zadnjem četrtstoletju. 

Knjiga kmečko gospodarstvo na Slovenskem je zanimiv poskus sinte-
tičnega prikaza vsega dosedanjega etnološkega proučevanja našega pode-
želja. Obenem pa je delo tudi napotilo za prihodnja podrobnejša etnograf-
ska raziskovanja kmečkih predelov. Podoba je, da bo mogoče s sistematič-
nim spoznavanjem Notranjske in Kočevskega pa Suhe krajine, Kozjanske-
ga, Posavinja itd. obogatiti dosedanje znanje o podeželju, ki je podano v 
Makarovičevi knjigi. Proučitve navedenih in še drugih premalo znanih 
predelov na Slovenskem bodo povečale zbirko najrazličnejših terminov in 
seznam kmečkega orodja in drugih pripomočkov, ki so v zvezi z obdelo-
vanjem zemlje in življenjem na vasi. 

Knjiga je opremljena z več kot 360 skicami, s ponazorili kmečkih op-
ravil, orodij, pripomočkov, s starimi slikami in skicami ter kartogrami. 
Vse ilustracije je izdelal in sestavil France G o l o b , konservator Sloven-
skega etnografskega muzeja. Skratka, knjiga Kmečko gospodarstvo na Slo-
venskem predstavlja pomembno delo, iz katerega bo črpala lahko tudi ge-
ografija pomembna spoznanja o podeželju, kakršno je bilo še pred nekaj 
desetletji. 

M. Natek 

Naše okolje — revija varstva dobrin splošnega pomena in vrednost 
človekovega okolja. 

V letu 1979 je pred nami že četrti letnik revije Naše okolje, ki je do 
letošnjega leta izhajala štirikrat letno. V četrtem letniku izhajanja se je 
povečal obseg revije na šest številk. Od tega je bila doslej običajno ena šte-
vilka dvojna. Vsaka številka »Našega okolja« ima navadno okrog 50 strani. 
Naklada revije je postopoma naraščala od neka j sto izvodov v začetku na 
5000 izvodov v letu 1979. To edino slovensko revijo iz tega področja iz-
dajajo skupaj Republiški komite za varstvo okolja v sodelovanju s Svetom 
za proučevanje in varstvo okolja SAZU, Gospodarsko zbornico Slovenije, 
Skupnostjo slovenskih občin in Zvezo društev in organizacij za varstvo 
okolja v Sloveniji. Izdajateljski svet revije sestavljajo: dr. Marjan Tepina 
(predsednik), dr. Avguštin Lah (glavni urednik), Jerne j Lenič, Peter Li-
kar, Franta Komel, ing. Vlasta Uršič in dr. Igor Vrišer. Revija je na dob-
rem papirju, solidno oblikovana in razmeroma bogato opremljena z ilust-
racijami. 

Revija prinaša najrazličnejše, včasih razmeroma poljudne in tudi stro-
kovne prispevke iz najrazličnejših področij, ki se direktno ali posredno 
ukvar ja jo s problemi okolja. Paleta člankov v »Našem okolju« je zelo ši-
roka: od povsem tehničnih prispevkov, kot so na primer najrazličnejše 
tehnološke možnosti izrabe sončne energije, do družbeno političnih raz-
prav in ukrepov ob problemih v okolju. V zadnjem času je bilo v »Našem 
okolju« objavljenih tudi neka j geografskih prispevkov ( P l u t , Š p e s in 
drugi), in to v glavnem teme, ki smo jih geografi obravnavali na posve-
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tovanju o problemih okolja v Celju 1978 leta. V bodoče bi bilo koristno, da 
bi bilo geografskih prispevkov več. Vsekakor je v reviji »Naše okolje« do-
volj zanimivega branja, čeprav pogrešamo stalnejši krog kvalitetnih sode-
lavcev. Poglavitna odlika člankov v reviji pa je zelo široka paleta sode-
lujočih strok, kar močno podčrtuje kompleksno naravo problemov okolja. 

Milan Orožen Adamič 

Iz ostale jugoslovanske geografske književnosti 

Dušan Gavrilović, Regionalna geomorfologija. Izdala Prirodno-mate-
matična fakulteta kot ciklostirani učbenik. Beograd 1979, strani 258, 44 
kart in skic. 

Knjiga zasluži pozornost predvsem zato, ker je prva te vrste v Jugosla-
viji. Geomorfologija ima od Cvijića dalje v jugoslovanski geografiji lepo 
tradicijo in položaj, a se je na univerzah poučevala predvsem kot obča geo-
morfologija. Raziskovalno pa smo jo gojili predvsem kot tematsko geo-
morfologijo (kvartarno, neotektonsko itd). Šele ko je geografski inštitut 
PMF v Beogradu uvedel regionalno geomorfologijo kot poseben predmet 
pri študiju geografije, je bil njegov predavatelj, dr. Dušan Gavrilović, pri-
siljen napisati učbenik. 

V uvodu zvemo, da je Gavrilovićeva geomorfološka regionalizacija za-
snovana v glavnem na tektonsko-litološki osnovi in fizično geografskih 
sestavinah reliefa. Slednje so pri tu j ih regionalnih geomorfologijah (pisec 
se je naslanjal marsikje predvsem na Machatscheka) zapostavljene, a jih 
Gavrilović podaja marsikje enakovredno genezi. Zdi se mi hvalevredno, da 
je relief v glavnih orisih na jp re j predstavljen. Tako dobimo predstavo od-
ra, na katerem nastopa človeška družba. Možnosti, da bi napravil korak 
dalje in omenil še pomen tega odra za človeka, avtor ni izkoristil, najbrž 
iz bojazni, da bi knjiga preveč narasla. 

Kritični bralec bo tu in tam pogrešal ka j več o odprtih vprašanjih re-
gionalne geomorfologije, podrobnejšo delitev jugoslovanskega ozemlja, ka j 
več o ledenodobni preoblikovanosti jugoslovanskega reliefa. Ni upošteva-
na zdaj že ne več tako mlada teorija o tektoniki plošč kot dejavnik na-
stajanja mladega nagubanega gorstva v Jugoslaviji in v svetu. Razmeroma 
malo zvemo o recentni eroziji in o recentni tektoniki pa tudi o značilnih 
oblikah za vlažne trope. 

Bolje so predstavljeni kraški pojavi in značilnosti mezo in mikrooblik 
v aridnih predelih. Vkljub vsemu povedanemu pa bomo po knjigi korist-
no posegali kot po dopolnilnem učbeniku iz splošne geomorfologije (v Ju-
goslaviji t renutno predvsem D. Petroviča, 1977, in R. Lazarevića, 1975). 
Dobrodošla bo geografom, ki želijo dobiti boljšo predstavo o reliefu tu j ih 
dežel, kot jo nam nudijo številne geografske monografije. Zakaj v teh je 
navadno relief najbolj pomanjklj ivo obdelan od vseh pokrajinotvornih 
dejavnikov. 

I. Gams 

Izseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze 
s domovinom. Zavod za migracijo i narodnosti, Zagreb 1978, 741 str. 

Zgoraj omenjeni zbornik je rezultat prvega jugoslovanskega simpozija 
o problematiki izseljenstva jugoslovanskih narodov in narodnosti in njiho-
ve zveze z domovino. Simpozij je organiziral Zavod za migracije i narod-
nosti iz Zagreba ob sodelovanju izseljenskih matic, SZDL Jugoslavije, se-
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kretariatov za odnose s tujino vseh republik in pokrajin ter pod pokrovi-
teljstvom Zvezne konference SZDL; simpozij je bil v Zagrebu med 2. in 
4. decembrom 1976. Osnovni celj simpozija je bil, da se z znanstveno anali-
zo vzrokov in posledic izseljevanja naših izseljencev, njihovega ekonomske-
ga in političnega položaja, organiziranosti in družbene aktivnosti v deželah, 
k jer so se naselili ter njihove povezanosti z matično domovino osvetlijo 
najnovejši procesi in stanje v našem izseljenstvu. 

Na simpoziju j e bilo prebranih 47 referatov, od tega so jih prispevali 
11 znanstveniki iz vrst jugoslovanskih izseljencev. Dejstvo je, da so vsi pri-
spevki pomemben mejnik v poznavanju nekaterih zgodovinskih, sociolo-
ških, politoloških, geografskih, lingvističnih in drugih aspektov izseljen-
stva. Referati so v Zborniku razdeljeni na štiri poglavja: Splošni referati, 
Izseljevanje iz Jugoslavije, Družbeni, ekonomski in politični položaj naših 
izseljencev ter Oblike in karakter sodelovanja izseljencev z Jugoslavijo. V 
Zborniku so objavljeni tudi diskusijski prispevki ter biografije referentov. 

Med referati zavzemata vidno mesto prispevka Vladimirja K l e m e n -
č i č a in Antona G o s a r j a, ki sta hkrati tudi edina prispevka iz SR Slo-
venije. Anton Gosar je v svojem referatu obravnaval geografsko razpro-
stranjenost slovenskih izseljenskih jeder po svetu ter organiziranost izse-
ljencev. Prispevek Vladimirja Klemenčiča, ki je hkrat i tudi uvodno poro-
čilo k skupini referatov o izseljevanju iz Jugoslavije, je nakazal glavne 
vzroke in tokove masovnega izseljevanja v zadnjih dveh stoletjih ter kri-
tično označil dosedanje znanstveno delo na tem področju. 

V celoti je zbornik »Iseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije i nje-
gove uzajamne veze s domovinom« dobra osnova za nadaljnje poglablja-
nje v problematiko izseljenstva, posebno še v Sloveniji, ki je v tem po-
gledu v zaostanku za ostalimi republikami in pokrajinami. 

Rado Genorio 

Dr. Enver Dukagjini: Gradska naselja Metohije (Dukagjini). Priština 
1978. Univerzitet u Prištini, Prirodno matematički fakultet, 319 strani 

i 
Urbana geografija je v razvitih deželah doživela velik razmah ter je 

vsebinsko zelo napredovala in razširila delovno področje. Predvsem pa je 
močno presegla koncept klasičnega kompleksnega »antropogeografskega 
proučevanja« mest in mestnih naselij. V tem razvoju jugoslovanska geo-
grafija močno zaostaja, kar se jasno kaže tudi iz pregleda stanja jugoslo-
vanske urbane geografije v povojnem obdobju, ki ga je Igor Vrišer podal 
1970. leta na prvem jugoslovanskem simpoziju o urbani geografiji (Geogra-
phica Slovenica 1) in med današnjim stanjem. Zato sodi pričujoča študija 
Envera Dukagjinija med one redke urbane študije, ki so v določenem po-
gledu presegle tradicionalni koncept. Še vedno je seveda močno v ospred-
ju zgodovinski moment, ki pa je za tolmačenje razvoja Prizrena, Djakovi-
ce in Peči (Prizreni, Gjakoves, Pejes), njihovih funkci j glede na vse regi-
onalne elemente razvoja (politične, prometne, trgovske, gospodarske in 
prebivalstvene), zelo potreben. Glede na obsežno razpoložljivo l i teraturo 
in samo avtorjevo poznavanje te problematike je v knjigi pravzaprav po-
dana razvojna analiza celotne Metohije ob upoštevanju vseh razvojnih de-
javnikov. Sem je priključen tudi soliden prikaz razvoja in stanja današnjih 
gospodarskih dejavnosti ter vpliv posameznih funkci j teh mest na občine 
Metohije. Ti poizkusi gravitacijske opredelitve so dokaj zanimivi, vendar 
glede na majhno število občin (9) in na bližino vseh treh središč nekoliko 
premalo intenzivni. Vsekakor pa bi bila pr imerjava z rezultati Vrišerjeve 
študije o vplivnih območjih jugoslovanskih mest zelo zanimiva (Geograf-
ski vestnik 1973). 

Ne glede na tehtnost prvega dela študije pa je njen drugi del, ki pred-
stavlja analizo rezultatov podrobnega kompleksnega raziskovanja dnevne 
in tedenske migracije delovne sile v omenjena t r i mesta, dalje migracij 
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študentov in učencev, zdravstvenih migracij, tržnih migracij in migracij 
iz treh mest v druga naselja, tehten metodološki pristop in tudi vsebinsko 
nov prispevek k poznavanju razvoja naselij in Metohije na sploh. V dokaj 
obsežne in temeljite ankete za posamezne vrste migracij so bile zajete 
prav vse strukture dnevnih in drugih migrantov. Rezultati ankete pa so 
bili še dopolnjeni s priložnostnim anketiranjem vzrokov migracij in neka-
terih elementov socio-ekonomske strukture v naseljih, ki dajejo največ 
najrazličnejših migrantov. Hkrati z analizo so imigracije prikazane tudi 
grafično z zonami njihove oddaljenosti, smeri in intenzitete. 

Študijo zaključuje obsežnejši izvleček v albanščini in krajš i v anglešči-
ni, vrsta zelo tehtnih slik o razvoju naselij in tabele migrantov. 

Mirko Pak 

Iz poljske geografske književnosti 

Ryszard Domanski: Geografia ekonomiczna, PWN, Warszawa-Poznari, 
1978, str. 398. 

Priročnik za študente ekonomije, kot je napisano na drugi strani, je 
vsekakor več kot skromna oznaka za delo, ki je zahtevno tudi za klasično 
izobraženega geografa. Iz pregleda problematike je razvidno, da gre za eko-
nomsko geografijo v najširšem pomenu besede, oziroma za družbeno ge-
ografijo. 

Vsebina je razdeljena na štiri osnovne dele: metodologija ekonomske 
geografije; sistem naravno okolje — družba; prostorska s t ruktura gospo-
darstva in družbe; družbenogospodarski procesi v geografskem prostoru. 

Delo bi zahtevalo temeljitejšo obravnavo, česar pa prostor ne dopušča, 
zato se moram omejiti le na splošne ugotovitve. 

Predvsem je treba delo označiti za temeljito pripravljen priročnik za 
področje družbenogospodarske geografije. V poljskih okvirih se s pred-
stavljenim delom lahko pr imerja verjetno le še Geografija prebivalstva A. 
Jagielskega iz Wrocïawa. 

Vsebina odkriva svojstveni in samonikli geografski duh, ki očitno ne 
pozna okostenelosti. Avtor teži za kar najbolj popolnim prikazom vsebine 
proučevanja ekonomske geografije. To je razvidno tudi iz primerjave vse-
bine avtorjevih skript iz 1. 1975 in tiskane izdaje tri leta kasneje. Tiskani 
izdaji je avtor dodal ali bistveno predelal vrsto poglavij, tako o monito-
ringu (sistem opazovanja, ocene in prognoze stanja) človekovega okolja, 
letalskih in satelitskih posnetkih, območjih oskrbe, turističnih območjih, 
stičiščih morja in kopnega, pragovni analizi, razvoju gradbeništva, prostor-
ski izrabi podeželja, deželah v razvoju, procesu industrializacije in pro-
storskih spremembah, dinamiki mest, predvsem pa je temeljito predelal 
in razširil celotni drugi del priročnika; o okolju. 

Posebno pozornost zasluži metodološka stran. Predstavljene so številne 
metode, tako v opisni obliki kot tudi s pomočjo 115 kartografskih prilog. 
Marsikdo bi verjetno zameril avtorju preveliko formalizacijo geografske 
problematike, prevelik poudarek metodološko-tehnološki plati. Avtor res 
izhaja iz kroga ekonomistov in matematikov, zato je razumljivo, da skuša 
biti vedno natančen, stvaren, ne pa toliko opisen. Sicer je pa verjetno 
vloga podobnih priročnikov poleg solidnega prikaza objekta proučevanja 
predvsem v predstavitvi metodologije raziskav, kar je R. Domânski iz-
peljal v polni meri. Z drugimi besedami: ob Ekonomski geografiji R. Do-
manskega človek ne čuti potrebe po nabavi dodatnih tovrstnih priročnikov. 

Marijan Klemenčič 
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Mieczysiaw Klimaszewski, Geomorfologija. 1098 s., 804 skic in 
kart in 2 lista kart v prilogi. Izdelala Državna znanstvena založba, War-
sava 1978 

To je življenjsko delo upokojenega profesorja geografije in rektor ja 
krakovske univerze ter enega najvidnejših poljskih geografov. V primer-
javi z drugimi geomorfološkimi učbeniki in priročniki ima nekaj posebno-
sti. Po razmeroma obsežni zgodovini geomorfološke znanosti je dokaj slabo 
zastopana strukturna geomorfologija, toda številne geološke profile je naj t i 
skoraj v vseh ostalih poglavjih. Kar okoli pet šestin zavzema geomorfolo-
gija zunanjih procesov (glacialnih, denudaci j skih, fluviodenudacijskih, kra-
ških, sufozijskih, glaciofluvialnih, nivacijskih, termokraških, eoličnih, obal-
nih) . Kot običajno, je na koncu procesov opisano delovanje človeka. Zani-
mivo je, da Klimaszewski izraza periglaeial n ikjer ne uporablja, niti ne za 
ožje (neposredno okoli ledenikov), niti za širše območje (med snežno in 
travno oziroma gozdno mejo). Kot primere prikazuje Klimaszewski šte-
vilna tu ja območja, toda po koncepciji in po ilustracijah le prevladuje polj-
sko ozemlje. Zato je razumljiv poudarek na procesih, ki prevladujejo na 
Poljskem in tistih, ki so sicer oblikovali poljski relief (glacialni, nivalni, 
sufozijski itd). Pri kraški gecmorfologiji je dokaj obširno prikazan Dinar-
ski kras, sicer pa je Jugoslavija slabše zastopana. 

Glede modernosti vzbudi knjiga različen vtis. Posebno poglavje je po-
svečeno morfologiji Lune (s. 959—976), kjer so prikazane novejše ugoto-
vitve. Če je primerno prikazano tudi geomorfološko kart i ranje kot ena od 
novejših geomorfoloških aktivnosti, ni čudno, saj je bil avtor knjige prvi 
predsednik takratne podkomisije za geomorfološko kartiranje, ki se je ka-
sneje preoblikovala v komisijo za geomorfološko snemanje in kar t i ranje 
pri mednarodni geografski zvezi. Priložene izseke barvne detajlne geomor-
fološke karte pojasnjujejo med tekstom knjige sami avtorji teh kart . Raz-
laga nastanka mlajših nagubanih gora, vulkanizma in potresov ostaja brez 
omembe zdaj že ne več tako nove teorije tektonike plošč. 

Knjiga je mišljena predvsem kot geomorfološki univerzitetni učbenik. 
Temu koristno služi seznam geomorfoloških terminov, ki so v knjigi opi-
sani in ponazorjeni s številnimi skicami ter obilna ruska, poljska, nemška, 
anglosaška in druga literatura. Kot univerzitetni učbenik je po svojem ob-
segu že na zgornji meji uporabnosti. Z bogatim gradivom je knjiga obenem 
priročnik za geomorfološke raziskovalce, ki bodo iz vseh pomembnejših 
področij geomorfologije našli zgodovinske in stvarne podatke za vsako po-
membnejšo temo. Bolj kot razvoj geomorfološke misli je v knjigi zasto-
pan formalni razvoj sheme geomorfologije z vso njeno razvejano termino-
logijo. 

Ivan Gams 

Organizacija przestrzenna obszarów wiejskich, Biuletyn, zv. 101, PAN, 
Komitet przestrzennego zagospodarowania kraju, Warszawa, 1979, str. 168. 

Na Poljskem so se proučevanj podeželja kot polifunkcijskega prosto-
ra intenzivneje lotili šele v zadnjih letih, in to predvsem v okviru poljske 
akademije znanosti. V kratkem času so bili doseženi pomembni raziskoval-
ni rezultati, o čemer priča tudi 101. zvezek Biltena Komiteja za prostorsko 
izrabo pri PAN, ki objavlja izbor referatov z dveh zasedanj komisije za 
prostorsko organizacijo podeželja. 

V devetih referatih je podano povojno prostorsko načrtovanje na Polj-
skem, značilnosti in klasifikacija podeželja ter stanje in načrti FAO na 
področju razvoja podeželja. Geografovo pozornost pritegneta predvsem dva 
referata: A. Stasiaka in W. Stole. 

A. S t a s i a k na pregleden način predstavlja cilje in načine regional-
nega planiranja podeželja na Poljskem. Avtor razdeli povojno planiranje 
na štiri značilna obdobja. Od prvih povojnih začetkov prostorskega načrto-
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vanja podeželja, omejenih predvsem na obnovo naselij, se po 1. 1949 obli-
kuje že trden organizem regionalnega planiranja, ki se loči na makroregi-
onalno ter krajevno. Po 1. 1956 pride s spremembo politike do lastništva 
(odstop od večkrat prisilne poti socializacije v kmetijstvu) do oživitve 
gradnje v privatnem sektorju kmetijstva, kar vodi pogosto h kaotični po-
zidavi podeželja. Tudi v regionalnem planiranju pride do znatnih spre-
memb. Urbanisti in pripadniki drugih strok se začenjajo načrtno ukvarja-
ti s problemi prostorskega razvoja. Izoblikovani so bili prvi modeli razvo-
ja podeželja, temelječi na Christallerjevi teoriji centralnih krajev. Z zako-
nom o regionalnem planiranju 1. 1962 se začenja načrtnejši razvoj podeže-
lja. Za vrsto poviatov so bili izdelani regionalni plani. Spremembe uprav-
ne razdelitve 1. 1973 so vodile k novemu pristopu do planiranja podeželja, 
ki sloni na občinah. 

Z geografskega stališča je zanimiv poskus klasifikacije podeželja na 
Poljskem, ki jo je izvedla W. S t o l a . Poskus sloni na opredelitvi glavnih 
elementov prostorske strukture podeželja. Na osnovi temeljitega pregle-
da dosedanjih tipologij se avtorica odloči za analizo pokazateljev, ki pred-
stavljajo prostorsko strukturo t reh skupin funkcij : notranj ih (kmetijstvo, 
gozdarstvo, rekreacija in turizem), zunanjih (industrija, rudarstvo, grad-
beništvo) ter storitvenih. Ker za obravnavano problematiko ni moč naj t i 
le treh sintetičnih pokazateljev, je W. Stola izbrala šest znakov: gostoto 
poselitve, delež kmetijskih površin, število zaposlenih v kmetijstvu na 100 
ha kmetijskih površin, število turističnih postelj na 1 km2, delež nekmeč-
kega prebivalstva in število vozačev v državna podje t ja na 1000 aktivnih 
prebivalcev. Vsak od navedenih šestih znakov je bil razdeljen na pet raz-
redov, kombinacija znakov po njihovi vrednosti pa opredeljuje tip pode-
želja. 

Marijan Klemenčič 

Struktura i funkcije ukladów przestrzenno - ekonomicznych, uredil 
Z. Chojnicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Geografia nr. 18, 
Poznan, 1979, str. 166. 

V zborniku, ki ga je uredil Zbyszko Chojnicki, in ki predstavlja izseke 
iz širših proučevanj poznanskih geografov, je posebej omenjena vloga pe-
dagoškega in znanstvenega dela prof. dr. Stanislave Z a j c h o w s k e. Po 
njeni zaslugi je Poznan postal eden od vodilnih središč družbene geografi-
je na Poljskem. Njeno vlogo nadal juje (čeprav je prof. Zajchowska še na-
prej močno aktivna) prof. dr. Zbyszko Chojnicki, vendar se zdi, da je u-
spešnejši pri raziskovalnem delu kot pa v animaciji in vodenju mladih 
geografov. 

Kvaliteta geografije v Poznanju je tolikšna, da vsak n jen prispevek 
zasluži posebno pozornost. To dokazuje tudi predstavljeni zbornik, v vse-
binskem pogledu izredno pester, pri čemer pa je najpomembnejša njegova 
teoretično-metodološka stran. Izpostaviti velja na primer prispevek, ki kri-
tično pretresa uporabo faktorske analize v geografiji naselij, pa razpravo 
o uporabnosti grafov v geografiji itd. Posamezni regionalni problemi so 
obdelani s sodobnimi in večkrat svojstvenimi metodami, na primer dnev-
na migracija delovne sile s pomočjo vektorske analize. 

V kratkem poročilu je nemogoče predstaviti vsa glavna spoznanja ter 
nakazati teoretične in metodološke osnove, ostane pa upanje, da bi tudi v 
slovenski geografiji prišlo do hitrejših premikov v smeri »nove geografi-
je.« 

Marijan Klemenčič 

Dve deli s področja pomožnih geografskih disciplin 
Več kot razumljivo je, da geograf ne sme in ne more biti omejen le 

na tako imenovano geografsko literaturo. Posebno v zadnjih desetletjih se 
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je razvila vrsta znanstvenih disciplin, ki zadevajo v živo večino strok, po-
sebej še geografijo, čeprav posegajo v samo srž geografske znanosti, v nje-
no tehnologijo, metodologijo in celo teorijo, j ih še nismo uvrstili med po-
možne geografske stroke, saj jih ne poznamo. Primer sta splošna teori ja si-
stemov in kibernetika. Razvili sta se iz težnje po poenotenju znanosti, po is-
kanju splošne metodologije, ki bi veljajla za vse ali vsaj za večino strok. Pr-
vo fazo v tej smeri je pomenil ob kopičenju podatkov vdor matematičnih in 
statističnih metod v vrsto strok. Uvajanje kvantitativnih metod v geogra-
fi jo širi meje geografskega proučevanja, zato se večkrat srečamo s poj-
mom »nova geografija«. Nekoliko kasneje si je utr la pot v geografijo še 
splošna teorija sistemov (R. J. Chorley, B. B. L. Berry, P. Haggett, itd.). 
Danes se elementi splošne teorije sistemov že dokaj široko uporabljajo v 
geografiji in sicer iz prepričanja, da geografiji prirejena splošna teorija si-
stemov bogati teoretično-metodološko plat geografskega proučevanja. Med 
številno literaturo s področja splošne teorije sistemov naj omenim le dve 
najnovejši 

Teoria systemow zložonych, Warszawa, 1979, str. 382. Delo je prevod 
učbenika, ki so ga napisali ruski avtorji: Buslenko, Kalašnikov in Kovalenko. 
Učbenik je, kot je napisano v uvodu, namenjen širšemu krogu, vsem, ki 
jih zanima problematika zapletenejših sistemov. Vsebina je podana pre-
gledno in sistematično, za razumevanje vrste poglavij pa je potrebno do-
bro poznavanje matematike. 

Z a geografske namene je pripravnejši priročnik Stefana Mynarskega: 
Iilementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa, 1979, str. 187. 
Že iz naslova je razvidno, da gre za seznanitev z osnovami teorije siste-
mov in kibernetike. Vsebina je razdeljena na sedem poglavij: sistem in 
okolica; naravni in umetni sistemi; struktura sistemov; ponašanje siste-
mov; uravnavanje in vodenje; ravnotežje in stabilnost sistemov; elementi 
informacij. V dodatku je poleg obsežnega seznama literature dodan stvar-
ni indeks. 

Marijan Klemenčič 

Iz ostale inozemske geografske književnosti 

A. Bögli, Karsthydrographie und physische Speläologie Berlin - Heidel-
berg-New York 1978. 292 strani 160 podob in 12 tabel. 

Čeprav je znana založba strokovnih knjig Springer 1. 1974 izdala Zötlo-
vo Kraško hidrogeologijo (glej poročilo v GV XLIX, 1977, s. 248—49!), 
se je po štirih letih spet odločila za natisk nove kraške hidrologije, tokrat 
izpod peresa enega najbol j znanih krasoslovcev, Švicarja Alfreda Böglija. 
Obe knjigi, čeprav s podobnim naslovom, sta dejansko precej različni. 
Skupna jima je voda kot osrednje zanimanje, njo pa obravnava Zcitl bolj 
kot samostojni element, Bögliju pa je predvsem nosilec kraških procesov 
in dejavnik kraških oblik. Speleologijo obravnavata oba širše, kot kraso-
slovje. 

Vsaka od razmeroma številnih kraških monografij, izdanih v zadnjih 
desetih letih (glej GV 1973 in 1977) ima svojo prednost. Prednost Böglije-
ve monografije je predvsem v kvantitativnem obravnavanju kraških po-
javov. Zato je v n je j nadpoprečno mnogo številk, formul in grafikonov. 
Kdor se bo hotel v okviru krasoelovja bolj poglobiti v kemične, fizikalne 
in hidravlične zakonitosti, bo lahko s pridom posegel po Böglijevi knjigi 
kot priročniku. To velja posebno za obsežno poglavje o koroziji, v njenem 
okviru pa še posebej za korozijo mešanice, s katero se je Bögli vpisal v 
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zgodovino krasoslovja, sicer ne kot prvi, a kot ponovni odkritelj in njen 
najbolj vnet zagovornik. Učinke tega procesa vidi Bögli v številnih endo-
kraških pojavih in jim pripisuje lepo število drobnih kraških oblik. Ker 
vidi v tem procesu glavnega oblikovalca podzemeljskih votlin, proglaša va-
dozno cono za neaktivno, s čimer se marsikdo ne bo strinjal. 

Kot v drugih, je tudi v Böglijevi monografiji nekaj poglavij nadpo-
prečno obširno, originalno in temeljito obdelanih in dobro ilustriranih s 
črteži in grafikoni (poleg korozije vrste brojnic, ki jih imenuje vrulje, 
jamski sedimenti, drobne površinske kraške oblike), nekaj pa manj (mor-
fologija večjih površinskih kraških pojavov in razvoj kraškega površja vob-
če). Bolj kot drugi pisci se je Bögli naslonil na izsledke svojega razisko-
vanja, ki jih je objavil v dolgi vrsti člankov in razprav. Žal pa ti izvirajo 
predvsem iz proučevanja jame Hölloch in švicarskega visokoalpskega kra-
sa vobče, ter delno iz severnoameriških jam. Toda tam se javl jajo le ne-
kateri kraški tipi in dinarski kraški pojavi često izstopajo iz prikazanih 
okvirjev, č e so kraški pojavi v slovanskih deželah na sploh zanemarjeni, 
knjigi ni mogoče zameriti, saj ne obravnava krasa v prostoru, temveč 
stremi predvsem za zakonitostmi kraškega razvoja kot dela tekočih voda. 
Bolj vprašljive pa so napake, ki so nastale zaradi nepoznavanja ali neupo-
števanja tudi take literature o evropskem krasu izven Zahodne Evrope 
in Švice, ki je pisana v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku (ti so, 
kot kaže, piscu razumljivi). Naj navedem nekaj primerov, ki se tičejo di-
narskega krasa. Pri obravnavi zajezenega krasa je prezrt teoretski dopri-
nos srbskih geomorfologov. Termina kamenica in uvala sta pogrešno pri-
pisana slovenskemu, nemški Karren pa slovanskemu izvoru. Za dolino 
( = vrtačo) Bögli navaja, da so jo uvedli v rabo avstrijski geologi in geo-
morfologi, ne omenja pa, da so jo prevzeli iz slovenskega ljudskega jezi-
ka. Za kraško polje je pogrešno navedena prva navedba pri Steinbargu iz 
1. 1761. Steinberg res obravnava Cerkniško polje, toda ga tako ne imenuje. 

I. Gams 

Roland E. Randall, Theories and Techiques in Vegetation Analysis, 
Oxford University Press, Oxford, 1978, 61 strani. 

Uredniki angleške strokovne zbirke »Teorija in praksa v geografiji« 
(v izdaji Oxford University Press) so uvrstili vanjo, kot enajsti zvezek, 
tudi knjižico o teoriji in načinih proučevanja vegetacije. V to zbirko uvr-
ščena dela so namenjena študentom geografije na univerzah pa tudi na-
črtovalcem in vsem tistim, ki odločajo o izrabi geografskega okolja. Glav-
ni namen zbirke je dati pregled razvoja novejših metod in teorije prouče-
vanja vegetacije v geografiji ter pokazati n j ih uporabnost v zvezi s pro-
učevanjem specialnih vprašanj. 

Po tej zasnovi zbirke sodi vanjo tudi prikaz proučevanja odnosov med 
geografskim okoljem in vegetacijo, ki je eden najvidnejših sestavnih delov 
tega okolja. Avtor, dober poznavalec drevesnega rast ja in obalne vegetaci-
je, obravnava v knjižici le nekatera poglavja iz vegetacijske geografije. 
Poudarek je zlasti na kvantitativnih metodah proučevanja rastja. S tem že-
li avtor pokazati, kako so lahko kvantitativne metode povezane z novejšim 
razvojem biogeografske teorije. 

Da bi dosegel ta namen, razdeli avtor snov knjige na več poglavij. V 
začetnem prikaže vlogo, ki jo ima rast je v naravnem in antropogenem o-
kolju. Tu so na kratko zajeta vprašanja o pomenu rastja, ras t ju in izrabi 
tal, značilnih rastlinskih vrstah in združbah, varstvu rastja, študiju ekosi-
stemov, onesnaženju rastja, razvoju in šir jenju vegetacije ter spreminja-
nje vegetacije zaradi delovanja človeka. 

Ker poteka proučevanje rast ja že nekaj desetletij in se z nj im bavi 
več strok, je posebno poglavje posvečeno zgodovini in razvoju proučevanja 
vegetacije. V njem je na začetku predstavljeno, kako so se začela prouče-
vanja rastja, nato slede kratke razlage fitosociologije, rastlinske ekologije, 
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objektivnih metod proučevanja ter hipotez o organizmih in individuali-
s t i c 

Rastje je dinamično in se spreminja v prostoru in času, zato obravna-
va eno od poglavij rastlinske sukcesije, vpliv ras t ja na okolje, monokli-
maks, poliklimaks, stabilnost in kolebanje v rastlinski odeji, vegetacijsko 
regionalizacijo, klasifikacijo rastja, konkurenco med rastlinami ter vplive 
sprememb naravnih razmer. 

Tem poglavjem sledita osrednji poglavji, v katerih bralec spozna pre-
cej metod proučevanja in analize rastja. V teh dveh poglavjih avtor sezna-
ni bralca s fiziognomskimi analizami, dominanco, pogostostjo in pokrovno-
stjo rastlin, minimalnimi površinami proučevanja in kvadrati, sintetični-
mi meritvami, s proučevanjem rast ja po metodi Braun-Blanqueta, o raznih 
klasifikacijah vegetacije, o test iranju hipotez in o laboratorijskih eksperi-
mentih. 

Knjižica sodi v vrsto učbenikov in priročnikov iz angleškega jezikov-
nega področja, ki prinašajo zlasti kvantitativne metode proučevanja pokra-
jine kot celote ali n jenih posameznih dejavnikov. Tako v tem delu spo-
znamo, kako na j bi se te metode uporabljale pri proučevanju rastja. Ven-
dar bi vrsta navedenih proučevalnih metod bolj zaživela, če bi jih sprem-
ljalo več konkretnih navedb njihove uporabe. 

V tem delu je jasno vidna usmeritev proučevanja vegetacije v angle-
ško govorečih deželah, ki teži pri analizi rast ja k močnemu upoštevanju 
rastlinskih vrst, s čimer se loči od proučevalcev na celinski Evropi, ki pro-
učujejo vegetacijo kot sklop rastlinskih združb. Katera od smeri daje re-
alnejšo podobo rastja, bodo pokazali rezultati nadal jnj ih analiz rastlinske 
odeje v različnih pokrajinah. 

Kl jub temu pa predstavljeno delo s svojo vsebino in idejami spodbu-
ja in vabi k preizkusu opisanih metod pr i proučevanju tudi tako razno-
ličnega rastja, kot je naše. 

Franc Lovrenčak 

Vink A. P. A.: Land Use in Advancing Agriculture. Advanced Series 
in Agricultural Sciences 1., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York 
1975 (94 slik, 115 tabel, 394 strani). 

Dr. Vink je profesor fizične geografije in pedologije na univerzi v Am-
sterdamu. V uvodu knjige podčrtuje, da je imela nizozemska šola o prsteh 
vedno znaten interes za proučevanje odnosov med izrabo tal in naravnimi 
viri zemljišč. Nadalje je okrog leta 1970 zelo pridobil na pomenu ekološki 
aspekt izrabe tal in zemljišč. Avtor je kot ekspert FAO in UNESCO po-
toval in sodeloval pri najrazličnejših akcijah teh organizacij širom po 
svetu. V knjigi ne obravnava le problemov izrabe tal na Nizozemskem, 
temveč so dodani tudi številni primeri iz najrazličnejših krajev po svetu. 
V uvodu je tudi simpatična zahvala kmetovalcem Nizozemske, Indonezije, 
Luksemburga, Kameruna, Ruande, Tunisa, Iraka, Švice in Italije, od kate-
rih, pravi, se je naučil verjetno več kot od kogarkoli drugega. Ko pregle-
dujemo to knjigo, ki upošteva prav gotovo vse pomembnejše avtorje s te-
ga področja, in navaja tudi kratke izvlečke njihovih izsledkov s komentar-
jem, je vedno razviden neposreden Vinkov stik s konkretnimi problemi 
izrabe zemljišč. 

Knjiga je razdeljena na 7 glavnih poglavij s številnimi podpoglavji. 
Uvodu, ki obravnava definicijo izrabe tal, antropološki, historični in insti-
tucionalni aspekt izrabe tal, vire izrabe tal in današnjo ter potencialno iz-
rabo tal, slede naslednja zaokrožena poglavja: raziskave izrabe tal; tipi iz-
rabe tal; naravni viri; pokrajinska ekologija in razmere zemljišč; vredno-
tenje zemljišč; razvoj izrabe tal v naprednem kmetijstvu. Iz teh naslovov 
glavnih poglavij je razvidna zaokrožena zasnova knjige. V posameznih 
poglavjih so problemi prikazani zelo sistematično, pregledno in podkreplje-
ni s številnimi primeri. 
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Zaradi zanimivosti navajamo Vinkovo razlago in definicijo izrabe tal. 
Izraba tal (land use) je vsaka oblika občasne ali stalne človekove inter-
vencije, ki ima za cilj zadovoljevanje potreb človeka, bodisi materialnih 
ali duhovnih, do naravnih ali umetnih virov, ki se skupaj imenujejo »zem-
lja«. V tem smislu prava nomadska ljudstva z nestalnim bivališčem ne 
poznajo stalne rabe tal na določenem zemljišču in so sama sestavni del 
ekosistema, kot drugi živi organizmi. Zemljišče je nosilec ekosistemov, iz-
raba tal je človekova kontrola ključnih elementov v ekosistemih z name-
nom pridobivanja določenih koristi, človek kot sestavni člen ekosistemov, 
v katerih živi, skuša postavljati sebe do določenih odnosov zunaj sistemov 
in manipulirati z njimi. Oblike teh odnosov so lahko zelo različne: od pla-
vajočih kul tur Azije (riž), hortikultur zahodne Evrope, do zelo ekstenziv-
nih oblik pr i polnornadskih l judstvih Afrike. Med vsemi naravnimi viri 
daje zemljišče največ dobrin človeštvu, ki je nosilec ekosistemov. Zemlji-
šče je najpomembnejši uporabni naravni vir; njegova raba zavzema dolo-
čen prostor. Večinoma so današnja zemljišča kombinacija razvoja narav-
nih virov in rezultat človekovih vplivov nanj v preteklosti in sedanjosti. 
Človekovi vplivi na zemljišče so lahko zelo različni: od pozitivnih, kot je 
pridobivanje novih zemljišč s polderji med nasipi in črpalnimi postajami 
pa do mnogih nevarno erodiranih območij sveta. 

Koncept izrabe zemljišč je dinamičen, saj je nosilec ekosistemov in 
je tudi samo del teh ekosistemov. Ena od poglavitnih komponent zemljišča 
je prst, ki je sama po sebi kompleksen ekosistem, ki vsebuje živali in ra-
stline različnih velikosti in aktivnosti. Naravni procesi, ki s e odvijajo v 
zemljišču, pridobivajo energijo od sonca, kot tudi od mineralnih in biolo-
ških procesov. 

Relief je dodaten vir energije zemljišča, to je energije zaradi razlik 
v višinah. Zemljišče stalno teži k stabilnemu stanju, vendar ni nikdar res-
nično stabilno, če gledamo na zemljišče kot pokrajino iz določenega zor-
nega kota, se nam lahko zdi, da je le-to blizu stabilnosti, saj je ta navi-
dezna stabilnost rezultat kompleksa interakcij številnih pojavov in proce-
sov. Smotrna izraba zemljišč skuša kontrolirano vplivati na tiste vrste 
bližnje stabilnosti, ki nam bo najbol j koristila v določenem okolju. 

V celoti je predstavljeno delo zaradi kompleksnega pristopa do obrav-
nave teme eden od temeljnih priročnikov, učbenikov ali informatorjev o 
problemih izrabe tal. Posebej na j opozorimo na poglavji o ekologiji in 
vrednotenju zemljišč, ki sta v bistvu smiselna nadgradnja podrobnih fizič-
no in družbenogeografskih raziskovanj. Posebna vrednost teh dveh pogla-
d i je v tem, da je avtor v sintetični obliki uspel združiti izsledke najraz-
ličnejših smeri ali šol, kar po t r ju je tudi obsežna literatura, zbrana na 
koncu knjige. Knjiga je brez dvoma tudi koristen pripomoček v razisko-
vanju in obravnavanju domačih problemov izrabe tal, ki so v naši razgiba-
ni slovenski pokrajini izrednega pomena. 

Milan Orožen Adamič 

Norois, revue géographique de l'Ouest et des pays de l'Atlantique Nord 
(révue trimestrielle), Numéro Spécial »Karstologie«, No 95 bis, 24e année, 
pp. 339, Nov. 1977 

Posebna številka te geografske revije, ki jo izdajajo univerze severne 
Francije (Angers, Brest, Cean, Limoges, Nantes, Orléans, Poitiers, Rennes, 
Rouen, Tours) je v celoti posvečena krasoslovju. Obenem je to zbornik, 
posvečen dolgoletnemu sekretarju in direktorju revije, geografu in kra-
soslovcu prof. Paulu F é n e l o n u . 

Poleg bibliografije P. Fénelona (109 enot, od tega 24 vezanih na kraško 
problematiko), je v številki vsega skupaj 25 prispevkov, med njimi 3 sploš-
ni in ostali regionalni. Med regionalnimi jih 5 obravnava francoski, ostali 
pa tuj i kras (Španija, Italija, Jugoslavija, Romunija, Libanon, Vel. Brita-
nija, Irska, Madagaskar, Gvajana in Brazilija). 
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Jugoslavijo zastopa J. R o g 1 i ć s prispevkom o Plitvičkih jezerih. Po-
leg splošnega opisa in zgodovine narodnega parka vsebuje članek tudi za-
nimive ugotovitve glede starosti lehnjaka: pregrade iz te kamnine so re-
centna tvorba, ki je pričela nastajati pred 12—15.000 leti, in ta relativno 
hiter proces se odvija še danes. 

Za nas, še posebej z vidika kraške terminologije, je pomemben prispe-
vek Philippa R e n a u l t a z naslovom »Pripombe k pojmoma kras in za-
krasevanje in k definicijam teh dveh terminov«, zato se pr i njem pomudim 
malo dlje. 

V uvodu 12 strani dolgega prispevka avtor na jpre j nakaže težave, ki 
so v zvezi z definicijo krasa ter pomen, ki ga definicija ima. Od tega je 
pravzaprav odvisno, ali lahko opravičimo obstoj krasoslovja kot samostoj-
ne vede, ali pa je to le preprosto sožitje sicer neodvisnih ved. 

Sledi zgoščen pregled dosedanjih definicij krasa, ki jih deli avtor na 
splošne (geografske — poudarek na morfologiji in litologici, geološke — 
geografskim definicijam so dodani sekundarni pojavi zapolnjevanja, ter 
glede na velikost — makro-, mikro- in kripto-) ter na posebne definicije 
(geokemične, pedološke, geotehnične oziroma speleološke, hidrodinamične). 

Da bi se lahko uspešno izogibali deduktivinizmu, predvsem ne smemo 
pozabiti, da obstojajo tudi: 
— pojavi raztapljanja, ki niso v zvezi s krasom; 
— oblike, često velike, ki so podobne kraškim, a nastopajo v netopnih 

kamninah, 
— mehanizmi, neodvisni od raztapljanja, ki sodelujejo pri nastajanju kraš-

kih oblik. 
Tudi problem narave zakrasele kamnine same se odraža v definicijah 

krasa, bodisi v ekstenzivnem smislu (predvsem Nicod, Jennings in Paloc, 
ki so razširili pojem krasa na vse topne in celo na netopne kamnine) ali 
v restriktivnem smislu (Roglić, ki omejuje kras predvsem na čiste apnen-
ce ali C. Rousset, ki ga omejuje s hitrostjo procesov). 

Definicija krasa na j bi po Renaultovem mnenju morala obdržati pr-
votni intuitivni značaj, obenem pa dobiti splošni in funkcionalni značaj, 
kar bi tudi omogočalo vpeljavo novih raziskovalnih metod v samo kraso-
slovje. 

Tako Renault predlaga sledečo definicijo za kras: »Kras je skupek 
oblik v kontinentalnem ali litoralnem okolju in je rezultat eksogenih pro-
cesov. Zanj je značilen anizotropen in heterogen podzemeljski vodni od-
tok s koncentriranimi tokovi v najugodnejših smereh. Razvit je trodimen-
zionalno in lahko sega zelo globoko. Kadar je ustrezna kamnina na površ-
ju, povzroča vodni odtok razvoj površinskih oblik z endoreičnim odtokom. 
Te oblike so v tesni povezavi s površinskimi ali podzemeljskimi odkladni-
nami, značilnimi za kras«. 

Na podlagi take definicije krasa bi bilo potrebno opredeliti tudi poiem 
zakrasevanje. Pojem zakrasevanja na j združuje vse procese, ki sodelujejo 
pri nastanku in razvoju krasa (kemični, mehanski, sedimentološki, itd.). 
Tak koncept ima več prednosti: razširi velikostno skalo opazovanj (v ok-
viru zakrasevanja lahko raziskujemo od sekundarne poroznosti do rudnih 
ležišč). V nasprotju z definicijo krasa pa v zvezi z definicijo zakrasevanja 
ni vprašljivo obravnavanje pokrajin z redkimi ali težko opaznimi kraškimi 
pojavi. Ravno »indeks zakraselosti«, ki ga raziskovalci še razvijajo in ki se 
opira na različne kriteri je (morfometrične, morfosedimentacijske, geoke-
mične), bo pomagal pri odločitvah, kaj je še oziroma ni več kras. Ta in-
deks predstavlja uvod v kvantitativni študij zakrasevanja in povezuje di-
namične, morfometrične, idr. podatke in bo počasi nadomestil stari opisni 
in zgodovinski vidik pojma zakrasevanje. 
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Renaultova izvajanja nam lahko pridejo prav tako pri uvajanju pojma 
oziroma vede krasoslovja kot tudi pri vsebinski problematiki raziskovalnih 
nalog, ki so v zvezi s krasom. 

Andrej Kran j c 

M. G. Brandford, W. A. Kent: Human Geography. Theories and their 
applications, Science in Geography, 5, Oxford University Press, 1979, str. 
180. 

Kljub izbirčnosti, v katero nas silijo številni priročniki s področja 
kvantitativnih metod v geografiji, ne moremo mimo učbenika avtorjev 
M. G. Bradforda in W. A. Kenta, namenjenega študentom prvega letnika 
univerzitetnega študija. 

Knjiga je razdeljena na tri glavne dele. Prvi del (lokacije in izraba 
zemlje) obravnava Christallerjev model razporeditve centralnih krajev, 
van Thiinenov model kmetijske izrabe tal. Webrov model lokacije indu-
strije, dopolnitve teorije centralnih kra jev ter notranjo s t rukturo mest. 

Drugi del (transport in gibanje) vsebuje prometne poti in prometno 
omrežje, transportne stroške, gravitacijski model in difuzijo. V zadnjem 
delu (rast in razvoj) pa predstavljata avtorja Malthusov model gibanja 
števila prebivalstva, gospodarsko rast in prostorski gospodarski razvoj. 

Delu je priložen krajši stvarni indeks, medtem ko j e l i teratura nave-
dena na koncu vsakega poglavja. 

Omenjeno delo je peto v nizu geografskih priročnikov, ki jih izdaja 
oxfordska univerza. V prejšnj ih je bil prikazan znanstveni pristop k geo-
grafiji, zbiranje, analiza in predstavitev podatkov. Učbenik je tak, kakrš-
nega si lahko le želimo: vsebinsko bogat, nazoren, pregleden. Ilustracije so 
prav gotovo eden od pomembnejših dosežkov učbenika. 

Vsako poglavje je obravnavano po enotnem standardu: od uvoda, 
glavnega cilja, načel, avtorjevega primera, sodobnih primerov, preko 
problemov in uporabnosti do zaključka. 

Marijan Klemenčič 
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Akademik dr. Ivan Rakovec — osemdesetletnik 

Dne 18. septembra 1979 je praznoval svoj 80-letni življenjski jubilej 
akademik in univ. profesor v pokoju dr. Ivan Rakovec, dolgoletni sodela-
vec Geografskega vestnika in častni član Geografskega društva Slovenije. 

Slovenski geografi smo dolžni, da se jubileja akademika dr. Ivana Ra-
kovca spomnimo s prisrčnimi čestitkami in najboljšimi željami, saj je svojo 
znanstveno kariero, ki jo je dosegel kot geolog in pozneje predvsem kot 
paleontolog, pričel kot geograf — geomorfolog. Rojen v Ljubljani leta 
1899, je študiral na univerzi v Ljubljani, se študijsko izpopolnjeval v Frei-
burgu i. Br. in v Miinchnu, diplomiral leta 1926 in naslednje leto promovi-
ral za doktorja na osnovi disertacije »Doneski h geomorfologiji Ljubljanske 
kotline.« Leta 1926 je postal še pod prof. dr. Arturjem Gavazzijem asistent v 
Geografskem inštitutu ljubljanske univerze, ostal pa je v tej funkciji, ko 
je inštitut leta 1928 prevzel prof. Anton Melik. Ostal je v njej do leta 1933, 
ko je začel na isti fakulteti svojo pot kot predavatelj geologije in paleon-
tologije, smer, v kateri se je že nekaj let pred tem izpopolnjeval na štu-
dijskih bivanjih v inozemstvu. Leta 1939 je postal izredni, leta 1946 pa red-
ni profesor za geologijo in paleontologijo. Leta 1946 je bil izvoljen za dopis-
nega in leta 1949 za rednega člana SAZU; na njegovo pobudo je bil tam 
ustanovljen Geološki inštitut, pozneje preimenovan v Inštitut za paleonto-
logijo. Od leta 1966 je akademik Rakovec tudi tajnik razreda za prirodo-
slovne vede SAZU. Postal je tudi dopisni član Geološkega društva na Du-
naju in Srbske akademije znanosti in umetnosti. 
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Ni tu mesto, da bi označevali delo akademika Rakovca v geologiji in še 
manj v paleontologiji, kateri je v poznejših letih odmeril največ svojega 
dela. Opozoriti pa moramo na njegove zasluge za našo geografijo. Le-te 
izvirajo iz časa njegove zaposlitve na Geografskem inštitutu, pa tudi iz 
poznejših let, ko je vedno rade volje in aktivno sodeloval v Geografskem 
društvu in pri Geografskem vestniku. Nekaj časa je bil tudi podpredsednik 
Geografskega društva. Tudi kot tajnik razreda na SAZU še vedno krepko 
upošteva in podpira dejavnost tamkajšnjega Geografskega inštituta in izda-
jo njegovih publikacij. Zato mu je Geografsko društvo po vsej pravici ob 
svojem 50. letnem jubileju leta 1972 podelilo naslov častnega člana. 

S področja njegovega znanstvenega dela je za našo geografijo posebno 
dragocena serija geomorfoloških razprav, s katerimi se je uspešno uvrstil 
med začetnike slovenske geomorfologije. še danes pomenijo te razprave 
nad vse koristne sestavne kamne v mozaiku kompleksne geografske slike 
naše dežele in njenih pokrajin. Naj naštejemo le glavne med njimi: ra-
zen že omenjene doktorske disertacije študijo o postglacialnih terasah 
Blejskega jezera v zvezi z njegovo morfogenezo (GV 1929), o razvoju osa-
melcev in hidrografskega omrežja med Savo in Kamniško Bistrico (GV 
1930), o morfološkem razvoju v območju posavskih gub (GV 1931), o tek-
toniki in morfogenezi Savinjskih Alp (GV 1934), o morfogenezi in mla-
doterciarni tektoniki vzhodnega dela Julijskih Alp (GV 1937), o nastanku 
Ljubljanskega barja (GV 1938), o tektoniki in morfogenezi Loških hribov 
in Polhograjskih dolomitov (GV 1939), o geologiji in geomorfologiji Tu-
hinjske doline (hrv. Geogr. Glasnik 1939), o razvoju porečja v Blejskem ko-
tu in nastanku Vintgarja (Zbornik Prirodosl. društva 1943), o razvoju poreč-
ja v Polhograjskih Dolomitih (prav tam 1946), o Mostniški dolini v Bohinju 
(GV 1949), o dolini Vrat v pleistocenski dobi in razvoju Peričnika (GV 
1949), o nastanku in razvoju Ljubljanskega polja (GV 1952) itd. Nič manj 
niso tudi nam geografom koristile nekatere njegove čisto geološke razpra-
ve, med njimi predvsem tiste, ki obravnavajo Ljubljano in njeno okolico 
(n. pr. v GV 1932, 1933, 1934), še posebno pa njihova obsežna sinteza »Ge-
ološka zgodovina ljubljanskih tal«, objavljena leta 1955 v I. knjigi široko 
zasnovane zbirke »Zgodovina Ljubljane«, delo, ki je bilo nagrajeno s Ki-
dričevo nagrado. Podobno koristno so nam služili njegovi sintetični pri-
spevki o razvoju pleistocene na Slovenskem in o tektonski zgradbi sloven-
skega ozemlja v publikacijah, objavljenih ob prvem jugoslovanskem geo-
loškem kongresu na Bledu leta 1954. 

Kakšni so bili napori in uspehi prof. Rakovca v vzgoji mlajših geolo-
gov in paleontologov, tudi o tem bodo kaj več v teh dneh napisali drugi. 
Prof. Rakovec pa je predaval tudi študentom geografije. Prispeval je k nji-
hovi vzgoji že od vsega začetka. Podpisani kot eden redkih študentov z 
geografijo kot glavnim predmetom, ki smo v letih 1926—1927 po odhodu 
prof. Gavazzija v Zagreb in pred nastopom prof. Melika nekako obviseli v 
zraku, pa bi se želel zahvaliti takratnemu asistentu v Geografskem inštitu-
tu dr. Rakovcu za vso pomoč, s katero nam je poskušal zapolniti to vrzel. 
Spomnim naj se samo, kako nas je tiste, ki nas je posebno privlačila geo-
morfologija, z opozorilom na poljudno, takrat novo Nowackovo knjigo »Das 
Werden der Landschaft« seznanil s takrat zelo plodnimi vidiki Davisove 
»ciklične« geomorfološke šole in na ta način s porajanjem sodobne geo-
morfološke problematike. Vodil nas je pa tudi na teren, na bližnjo Rašico 
in drugam ter nas tam uvajal v razumevanje osnovnih pojmov geologije 
in geomorfologije. Še danes, ko je od tega minilo več kot pet desetletij, 
čutimo v sklopu vse široke in kompleksne geografske problematike, s kate-
ro_ se ukvarjamo, tudi plodove semen, ki jih je takrat v nas po geomorfo-
loški strani zasejal prof Rakovec. Zanje smo mu še vedno hvaležni in mu 
želimo ob življenjskem jubileju še mnogo trdnega zdravja in delovne vne-
me. 

Svetozar Ilešič 
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Prof. dr. France Habe — sedemdesetletnik 

Kdor pozna prof. dr. Franceta Habeta ter njegovo še danes ne-
nadkriljivo delovno živahnost in siceršnjo življenjsko podjetnost, se bo 
skoraj začudil, ko ga bo ta naš zapis opozoril, da je doživel naš, zdaj v 
Postojni živeči kolega, 11. januarja 1979 svoj 70. rojstni dan. In vendar 
je res: tudi France Habe stopa za nami ali med nami, prvimi slovenskimi 
geografi, ki jih je bil pred vojno vzgojil pokojni profesor Melik, čez prag 
med svojim sedmim in osmim življenjskim križem. 

Rojen na Vrhniki, v vznožju našega krasa, ki mu je zadnji čas posve-
til največ svoje dejavnosti, je leta 1928 maturiral v Ljubljani in prav tam 
na univerzi leta 1932 diplomiral iz geografije in zgodovine. Nato je službo-
val kot srednješolski profesor v Ljubljani in v Ptuju, med vojno preživel 
internacijo v Dachauu, po vojni pa do leta 1964 spet učil na gimnazijah 
v Gornji Radgoni, Murski Soboti, v Postojni in na Rakeku. Čeprav živeč 
kot šolnik na podeželju, ni nikdar ostal brez zanimanja za geografsko de-
javnost, kar dokazujejo nekateri njegovi krajši strokovni prispevki iz 
predvojne dobe, in sicer o smereh in poteh našega izvoza (GV 1933), o top-
linskih odnošajih na izvirih Ljubljanice (GV 1936/37) ter o zgodovini Vrh-
nike in njene okolice (v jubilejni publikaciji vrhniške šole 1933). čeprav 
je živel daleč od krasa, je tudi le ta stalno pritegnil njegovo zanimanje. 
Aktivnemu delu na krasu pa se je močneje lahko posvetil šele po letu 
1965, ko je prešel od šolskega dela v Postojni v tamkajšnji Inštitut za raz-
iskovanje krasa SAZU kot znanstveni sodelavec. Malo pred tem (1964) si 
je na Ljubljanski univerzi pridobil tudi naslov doktorja geografskih zna-
nosti in to na osnovi disertacije o morfološko-hidrografskem razvoju se-
vernega roba Pivške kotline s posebnim ozirom na pred jamski sektor. V 
naslednjih letih je sodeloval pri večini raziskovalnih nalog inštituta, tako 
pri proučevanju pogojev za gradnjo avtomobilskih cest na krasu, pri raz-
iskovanju vodnih virov za oskrbo Postojne, pri osnovni speleološki karti 
in pri drugih dejavnostih inštituta. Sodeloval je tudi pri pripravi medna-
rodnega speleološkega zborovanja v Sloveniji leta 1965 in pri sestavi us-
treznih publikacij. Od njegovih znanstvenih objav iz tega časa je omeniti 
prispevek o ponoru Slivlje na Nikšićkem polju (GV 1960), o Sajevškem 
polju (GV 1965, skupno s Fr. Hribarjem), o Pivški kotlini kot strehi No-
tranjskega krasa (v nemščini leta 1973 v spominskem zborniku za 70-let-
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nico H. Töllerja ter pozneje, 1975 v knjigi »Ljudje in kraji ob Pivki«) ter 
o predjamskem podzemeljskem svetu (»Acta Carsologica« V, 1950). Na 
osnovi razprave »Morfološki, hidrografski in speleološki razvoj v studen 
skem flišnem zatoku« (»Acta Carsologica« VII, 1976) pa mu je bil leta 
1975 priznan naziv višjega znanstvenega sodelavca. 

Dolgo vrsto krajših prispevkov o krasu je Habe objavil tudi marsikje 
drugje, zlasti v reviji »Naše jame«, pa tudi v dnevnem in drugem perio-
dičnem tisku* Predvsem ga zanimajo vprašanja kraškega turizma. V tej 
smeri je značilna serija njegovih člankov o Postojnski jami in njeni zgo-
dovini, posebno pa več izdaj vodnikov po Postojnski jami v raznih jezikih, 
ki jih je izdal Zavod Postojnska jama. Pri teh in podobnih izdajah je 
močno sodeloval tudi z ilustrativnim delom. Najnovejša pa je zadnja leta 
Habetova dejavnost ob vprašanjih varstva kraških jam in kraškega okolja 
sploh; pri tem se je z vso vnemo vključil v dejavnost ustreznih organizacij. 
Kot predsednik komisije za zaščito jam in jamski turizem pri Mednarodni 
speleološki uniji je pripravil za jesen 1979 simpozij o znanstveni in turi-
stični vlogi Postojnske jame. 

Habe si je prizadeval sodelovati tudi v mednarodnem speleološkem 
svetu. Udeležil se je mednarodnih speleoloških kongresov na Dunaju 
(1961), v Atenah (1965), v Stuttgartu (1969), v Olomoucu (1973) in v 
Sheffieldu (1978). Sodeloval je tudi na mednarodnem simpoziju o slede-
nju podzemeljskih voda, ki ga je organiziral postojnski inštitut leta 1976 
na Bledu. 

Posebno pa vzbuja pozornost Habetov delež v domači speleološki de-
javnosti. Bil je predsednik in je še podpredsednik Zveze speleologov Ju-
goslavije. Vzdrževal je in še vzdržuje tesne stike predvsem s slovenskimi 
jamskimi organizacijami. V družbi slovenskih jamarjev je imel v pretek-
lem letu priliko obiskati nekatere kraške predele v Latinski Ameriki. 

Ob tako vsestranski dejavnosti, polni samostojnih pobud ter ob pre-
pletanju delovnih nalog in akcij v okviru postojnskega inštituta, jamarske 
organizacije ter drugih združenj in ustanov ter ob znani, še vedno kar 
mladostni delovni zagnanosti Franceta Habeta je seveda lahko razumeti, 
da je prišlo marsikdaj tudi do določenih težav in nesporazumov. Težko pa 
bi rekli, da so bile te težave nepremagljive. Saj so bile z dobršno mero 
dobronamernosti in optimizma mnogokrat premagane. Vsi, ki smo kakor 
koli kdaj sodelovali s Francetom Habetom, pa vemo, da ravno njegovemu 
temperamentu ne manjka pozitivnih lastnosti te vrste. Zdaj, ob njegovem 
jubileju, mu želimo le, da bi ga te lastnosti ne zapustile in da bi bil vkljub 
temu, da živi zdaj v pokoju, še naprej enako dejaven in podjeten. 

Svetozar Ilešič 

* Podrobnejša bibliografija dr. Habeta za dobo do 1976 je bila objavljena v publi-
kaciji SAZU »Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev SAZU«, 
Ljubljana 1976, str. 269—274. 
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Prof. dr. Vladimir Bračič-šestdesetletnik 

V letošnjem septembru (27. 9. 1979) j e dopolnil 60 let svojega delov-
nega življenja dr Vladimir Bračič, profesor geografije na Pedagoški aka-
demiji Univerze v Mariboru in široko znani družbeno-politični in kulturni 
delavec iz Severovzhodne Slovenije. 

Rojen v Cirkulanah, v Halozah, ki so spričo svoječasne težke socialne 
zaostalosti svojega slovenskega življa rodile Slovencem v preteklosti pre-
senetljivo redke vidnejše javne in kulturne delavce, zlasti v primerjavi z 
bližnjo Prlekijo, se je Bračič sprva odločil za učiteljski poklic (maturiral 
je na ljubljanskem učiteljišču leta 1940), a ga je že prvo službeno mesto 
zaneslo na Kočevsko, kjer ga je brž zajel prvi val narodnoosvobodilnega 
gibanja. V to gibanje se je z vso vnemo takoj vključil. Opravljal je kot 
partizan vrsto dolžnosti, najprej na Dolenjskem, zatem na Primorskem. 
Za to svoje sodelovanje v NOB je prejel več visokih vojaških in drugih 
odlikovanj ter si pridobil čin rezervnega polkovnika. Po osvoboditvi je 
opravljal razne prosvetne in druge družbene funkcije najprej v Severo-
vzhodni Sloveniji, nato pri komiteju za strokovno šolstvo SRS, pa pri cen-
tralnem komiteju ZKS. Med svojim bivanjem v Ljubljani je kot študent 
ob delu študiral na filozofski fakulteti geografijo. Po diplomi (1952) je 
bil nekaj časa profesor na gimnaziji v Ptuju in njen ravnatelj, jeseni leta 
1958 pa je prešel v Maribor, kjer je razvil in razvija še danes široko druž-
beno-politično kulturno dejavnost. Bil je več let republiški poslanec, ude-
leževal se je kongresov ZKS in ZKJ, bil od maja 1967 do februarja 1972 
član Izvršnega sveta SRS, pozneje pa je opravljal in še opravlja poleg svo-
jega pedagoškega poklica vrsto dolžnosti v samoupravnih organih in komi-
sijah v okviru mariborskega visokega šolstva, pa tudi v raznih republiških 
forumih. 

Na tem mestu je seveda naša dolžnost, da se spomnimo Bračiča pred-
vsem kot geografa in posebej tiste strani njegove družbene dejavnosti, ki 
nas je slovenske geografe pripeljala v tesno sodelovanje z njim. Pri tem 
so v ospredju njegova dolgoletna prizadevanja za organizacijo visokega 
šolstva v Mariboru in za idejo druge slovenske univerze v tem obdrav-
skem mestu. Bil je od vsega začetka eden glavnih pobudnikov te ideje. 
Že v 60. letih je bil tajnik komisije za organizacijo mariborskega visokega 
šolstva, takrat je tudi začel svoje predavateljsko delo na višji ekonomsko-
komercialni šoli. V letih 1961—1967 in 1973—1975 je bil predstojnik Zdru-
ženja visokošolskih zavodov v Mariboru, leta 1975 pa je postal prvi rektor 
novo ustanovljene univerze ter je ostal v tej funkciji do jeseni leta 1979. 
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Kot visokošolski učitelj je leta 1962 prešel kot profesor družbene geogra-
fije na Pedagoško akademijo, ki jo je dvakrat vodil tudi kot dekan. V 
okviru teh svojih prizadevanj ima tudi največ zaslug, da se je na Peda-
goški akademiji oblikoval oddelek za geografijo in zgodovino, ki je postal 
in ostal nad vse aktivno drugo žarišče geografske pedagoške in raziskoval-
ne dejavnosti v Sloveniji, vedno v tesnem sodelovanju z osrednjim žari-
ščem v Ljubljani. Saj nam je mariborsko žarišče omogočalo, da smo uspeš-
neje izpolnjevali tiste naloge, ki smo si jih glede Severovzhodne Slovenije 
zastavili že na drugem zborovanju slovenskih geografov v Mariboru leta 
1954. To žarišče je s polno jubilantovo podporo vodilo tudi organizacijo 
vrste republiških, zveznih ali mednarodnih geografskih zborovanj v Mari-
boru (prvega jugoslovanskega simpozija o agrarni geografiji leta 1964, 
tretjega posvetovanja mednarodne podkomisije za izrabo tal v deželah 
Vzhodne Srednje Evrope leta 1969, geografskega simpozija o Severovzhod-
ni Sloveniji leta 1972, slovensko-slovaškega geografskega simpozija leta 
1975 in XI. zborovanja slovenskih geografov v Mariboru leta 1978). 

Pri vsem tem dr. Bračič ni sodeloval samo kot družbeno politični de-
lavec in prosvetni organizator, temveč, kolikor mu je dopuščal čas, tudi 
kot vnet geograf. Ker je geografija veda, ki močno zahaja tudi v družbeno 
in gospodarsko problematiko, ni težko razumeti, da najdemo marsikje po 
svetu med družbeno-političnimi delavci tudi precej geografov. To velja 
tudi za Slovenijo. Toda med številnimi našimi geografi te delovne usmer-
jenosti je dr. Bračič eden najvidnejših in najdoslednejših. Njemu geo-
grafija ni bila in ni samo več ali manj naključna odskočna -deska pri si-
ceršnjem družbenem uveljavljanju. Nasprotno, geografija mu je vzporedni 
in enakovredni življenjski cilj. Sam rad navaja, da si j o je izbral kot štu-
dijski predmet predvsem iz osebnega zanimanja zanjo. Žal mu je le, da 
se ni mogel podobno lotiti tudi študija zgodovine, do katere ni čutil nič 
manj nagnjenja. Ta notranja individualna nagnjenost se pozna v vsem 
njegovem geografskem delu. K njemu ga ni pritegovala samo zavest o 
družbeni aktualnosti geografske problematike, temveč predvsem njegovo 
notranje veselje in zadoščenje, takšni nagibi pa dajejo vsakemu delu še 
večjo vrednost in ga sproti bogatijo. Značilno je, da ni za delo na svoji 
doktorski disertaciji o »vinorodnih Halozah«, na podlagi katere si je leta 
1965 pridobil naslov doktorja geografskih znanosti, kakor tudi ne za svoje 
nadaljnje strokovno delo, ki ga je opravljal poleg neštetih drugih obvez, 
nikdar izkoriščal kakršnih koli delovnih dopustov ali drugih privilegijev, 
ki bi mu delo lajšali. Vkljub temu je svoja raziskovanja, ki so zahtevala 
mnogo časa in truda, tudi v terenu, opravil prav tako pošteno in temelji-
to kakor drugi geografi, ne da bi si to delo lajšal in poenostavljal z eno-
stranskim aktualističnim in zgolj prakticističnim poudarkom. Tudi v svojih 
strokovnih delih ne postavlja v ospredje samo neposredno aplikativnih vi-
dikov, temveč temeljito in zavzeto obravnava tudi pokrajinsko-ekološke, 
pa historične in druge genetske vidike. To je bilo značilno že za njegovo 
doktorsko delo o vinorodnih Halozah. Dobro s e še spominjam njegovega 
ekspozeja ob skupnem terenskem ogledu nekje v Halozah, ko ga ni oma-
jala pripomba našega takratnega gosta prof. W. Hartkeja iz Miinchna, češ, 
da je njegov pokrajinsko-ekološki uvod odveč. Pri tem uvodu je vztrajal 
in dosegel, da je njegovo delo o Halozah dobilo značaj moderne kompleks-
ne in dinamične regionalne obdelave z določenim (vinogradniško social-
nim) osrednjim problemom. 

Kako mu je geografija že sama po sebi pri srcu, je še posebej dokazal, 
ko ga je kmalu po doktoratu vabilo za člana Izvršnega sveta SRS močno 
zavrlo pri njegovem geografskem predavateljskem in raziskovalnem delu. 
Takrat je ob nekaterih svojih pomislekih obljubil, da ne pusti geografije 
za vselej na cedilu. To obljubo je tudi držal. Celo ves čas svojega mandata 
pri Izvršnem svetu je po možnosti sodeloval pri našem delu, podpiral ta-
krat začeto pobudo za pripravo Atlasa Slovenije, pogodbeno predaval na 
mariborski Pedagoški akademiji in bil še nadalje v pomoč tamkajšnjemu 
geografskemu žarišču. Za njegove moralne kvalitete je tudi značilno, da 
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kot član Izvršnega sveta ni želel takoj zaprositi za takrat običajno vna-
prejšnjo habilitacijo za univerzitetnega učitelja na ljubljanski filozofski 
fakulteti. Zato si je to obliko formalne kvalifikacije, najprej za docenta, 
potem pa za izrednega profesorja pridobil šele nekaj pozneje, naziv red-
nega profesorja pa dokončno šele ob formiranju mariborske univerze. 

Takrat, po vrnitvi v Maribor, se je tudi sicer v večji meri vrnil k 
svojemu geografskemu delu. Pri tem pa je še dalje skušal čim bolj vezati 
regionalno-kompleksno in genetsko-analitično stran geografskega obravna-
vanja z aktualnimi problemi obravnavanega prostora. Podobno kot za 
knjigo o vinorodnih Halozah je ta vidik značilen za njegovo monografijo 
o Ptujskem polju iz leta 1975. Tudi iz številnih drugih Bračičevih stro-
kovnih prispevkov odseva to dvojno zanimanje: če so ga na eni strani 
pritegnili aktualni razvojni problemi družbenega kmetijstva v SRS ob 
primeru kmetijskega kombinata Ptuj (CZN 1972), obravnavajo nekateri 
njegovi prispevki močno zgodovinsko problematiko, vključujoč neposredno 
interpretacijo virov, na primer prispevki o posesti gospoščine graščine 
Bori v luči cenilnega zapisnika iz leta 1542 (ČZN 1967 in 1969), o prebi-
valstvu občine Ptuj v luči zgodovinskega razvoja (1959) in nedavno o 
prostorskem razvoju upravne in samoupravne razdelitve na območju Se-
verovzhodne Slovenije (ČZN 1978). 

Vse našteto nam dokazuje, da se je prof. Bračič zares z vso vnemo 
vrnil k svojemu strokovnemu delu. Ker nam je usoda slovenske geografije 
močno pri srcu, se tega ob njegovem življenjskem jubileju iskreno veseli-
mo in mu želimo še veliko zdravih in delovnih let, v upanju, da mu bo 
osvoboditev od nekaterih drugih delovnih obvez dovolila še več prispevati 
k našim skupnim naporom. Veseli nas tudi, da je ostalo v jubilantu živo 
in neomajno prepričanje, da potrebuje tudi geografija kot stroka jasno 
oblikovan koncept svojega delovnega področja in sicer široki koncept enot-
ne in kompleksne geografije. Saj je svojo trdno vero v ta koncept in v 
njegovo prihodnost zadnji čas večkrat izrazil s pisano in govorjeno besedo. 
V znamenju takega prepričanja, ki naj bi nas vse družilo, profesorju dr. 
Bračiču k njegovemu jubileju najtopleje čestitamo. 

Svetozar Ilešič 

Najvišje jugoslovansko priznanje 

Častni predsednik Geografskega društva Slovenije, zaslužni profesor, 
akademik prof. dr. Svetozar Ilešič, je dobil za obsežno in pomembno delo 
v geografiji letošnjo avnojevsko nagrado. Za zasluženo priznanje se številnim 
iskrenim čestitkam iz domovine in ostale Jugoslavije pridružuje tudi naše 
uredništvo. 
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V spomin pokojnemu Jakobu Medvedu 

V nedeljo, 10. 12. 1978, nas je pretresla žalostna vest, da je sredi neu-
mornega, plodovitega in načrtov polnega dela prenehalo biti plemenito, 
komaj 52 let staro srce našega tovariša, kolege, prijatelja in profesorja 
geografije na ljubljanski univerzi, dr. Jakoba Medveda. Iz naše sredine 
nam ga je iztrgala smrt, ko smo to najmanj pričakovali. Kl jub večletni 
bolezni in preživelem srčnem infarktu je bil vse do zadnjega ustvarjalen 
in poln delovnega poleta na številnih, za razvoj slovenske in jugoslovan-
ske geografije pomembnih področjih. 

Pokojni Jakob Medved je bil eden tistih slovenskih izobražencev, ki 
se je v povojnih letih s študijem prebijal ob trdem delu od kmečkega 
fanta, osnovnošolskega učitelja in od predmetnega do univerzitetnega uči-
telja. 

Njegova življenjska pot je bila vseskozi trnova, polna preprek in te-
žav. K o je bil star komaj tri leta, mu je umrl oče. Pred vojno je opravil le 
nekajrazredno osnovno šolo ob težkem delu na gorski kmetiji svojega 
očeta pod Ojstrico na Koroškem, ki j o je vse življenje neizmerno ljubil. 

Druga svetovna vojna mu ni prizanesla. Nacistični okupatorji so mu 
požgali domačijo skupaj z materjo in sestro. 

Po drugi svetovni vojni se je ves predal izgradnji naše domovine. Z 
veliko vnemo je opravljal najprej več let poklic učitelja v hribovskih, ne-
popolnih osnovnih šolah Koroške, nato pa je služboval kot ravnatelj os-
novnih šol v Črni na Koroškem in Hudinji pri Celju. V veliki vnemi do 
pedagoškega dela in ljubezni do narave je uredil velik šolski botanični 
vrt pri osnovni šoli v Hudinji. 

Ko se je leta 1961 vključil kot predavatelj metodike geografije in 
regionalne geografije med pedagoške in znanstvene delavce na filozofski 
fakulteti ljubljanske univerze, je začel s sistematičnim raziskovalnim de-
lom dograjevati oba predmeta. Svoje bogate pedagoške izkušnje je z veliko 
vnemo in tenkočutnostjo posredoval številnim študentskim generacijam. 
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Pri vzgoji mladega pedagoškega naraščaja je imel izreden posluh za izbiro 
snovi za poučevanje in obravnavo problemov, ki sta jih odpirala razvoj 
naše družbe in geografske znanosti. 

V trdem življenju si je izoblikoval tovariski odnos do svojih sodelav-
cev. Vedno je pošteno vrednotil skupne delovne napore. Znal j e ceniti za 
družbeni napredek pomembna prizadevanja sočloveka, bil pa je tudi pri-
zadet, če pri kolegih ni naletel na enako razumevanje. Bil je eden najbolj 
zvestih sodelavcev, pobudnikov in vodij raziskovalnih projektov Inštituta 
za geografijo univerze v Ljubljani od njegove ustanovitve dalje. Pionirsko 
in vzorno je razvijal geografsko raziskovalno delo, predvsem na didaktiki 
geografije, agrarni ter regionalni geografiji in kartografiji. Zapustil nam 
je več kot 100 tiskanih enot: knjig, razprav, atlasov, kart, ekspertiz in 
strokovnih recenzij; s področja metodike in didaktike geografije 39, s pod-
ročja agrarne in regionalne geografije 63 prispevkov. Pripravil je tudi 
devet kart. Bil je član redakcijskih odborov slovenskega geografskega 
raziskovalnega tiska; Geografskega vestnika, Geographice Slovenice, Geo-
grafskega obzornika in glavni urednik zbornika Jugovzhodna Koroška s 
posvetovanja slovenskih geografov na Ravnah. 

Svojim domačim gorskim krajem se je oddolžil z razvijanjem metodo-
logije proučevanja učinkov modernizacije kmetijskega gospodarstva in so-
cialnih sprememb, ki vplivajo na preobrazbo podobe slovenskega gorskega 
poselitvenega prostora. Osnove za to nam je podal v knjigi Mežiška doli-
na v zadnjih sto letih, ki je njegova doktorska disertacija, ter v številnih 
prispevkih, v katere vključuje raziskave preobrazbe kmetijstva iz poli-
kulturnega v tržno usmerjeni, živinorejski tip kmetijstva. V zelo nazorni 
obliki nam je prikazal spreminjanje pokrajinske podobe in soodvisnost 
izrabe kmetijske zemlje od spreminjanja demografske in socialne struktu-
re gospodinjstev s kmečkimi gospodarstvi od kmečkih na polkmečka in ne-
kmečka. Svoja razglabljanja o doseženih rezultatih je posredoval na zboro-
vanju slovenskih geografov v Rogaški Slatini, na kongresu jugoslovanskih 
geografov v Beogradu in na poljsko-jugoslovanskem kongresu geografov v 
Warszawi. Njegovi izsledki raziskovalnega dela in pogledi na teoretična 
in metodološka izhodišča raziskav preobrazbe slovenske gorske pokrajine 
so tako dobili strokovno znanstveno verifikacijo, ki je lahko tudi osnova 
za planirano usmerjanje nadaljnje preobrazbe v gorski pokrajini. 

Medvedova konstruktivna prizadevanja za razvoj moderne regionalne 
geografije so bila tudi v pripravi knjig za študente (Afrika in Latinska 
Amerika) ter v drugih pisanih prispevkih o osnovnih problemih sodobnega 
sveta: hitro naraščanje števila prebivalstva, možnosti za pridobivanje hra-
ne, izraba kmetijske zemlje ter premagovanje gospodarske nerazvitosti 
dežel v razvoju. 

Zelo pomemben je njegov prispevek na področju kartografije in topo-
nomastike. Kot nosilec raziskovalne naloge, Atlas Slovenije, j e z veliko 
požrtvovalnostjo in skupno z ostalimi sodelavci premagoval težave, ki so 
bile povezane s snovanjem in razvijanjem doslej ene od največjih in druž-
beno najpomembnejših akcij slovenske geografije. Njegovim prizadeva-
njem, razgledanosti in usposobljenosti za vsebinsko, organizacijsko in teh-
nično usklajevanje najrazličnejših del, se lahko zahvalimo, da so razisko-
valna dela že v zaključni fazi. Prav s tako vnemo se je lotil natisa Veliki 
atlas sveta, pri čemer je moral zaradi premajhne izkušenosti in slabe teh-
nične opremljenosti našega založništva premagovati velike ovire. 

Veliko vnemo pa tudi občutek odgovornosti za naloge strokovnega in 
širšega družbenega pomena, ki jih je dolžan opravljati univerzitetni uči-
telj in slovenski znanstvenik, je pokazal tudi pri razvijanju toponomastike. 
Pripravil je zemljevid z italijanskimi in slovenskimi krajevnimi imeni v 
Furlaniji, Benečiji in Julijski krajini, ki ga je z dodatnimi raziskavami še 
dopolnil z geografsko razporeditvijo kulturnih, gospodarskih, političnih in 
cerkvenih ustanov, ki v tem delu zamejske Slovenije uporabljajo slovenski 
jezik. Prav njemu gre tudi zasluga, tako v vsebinskem kot organizacijskem 
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pogledu, za izdajo zemljevida Tržaško ozemlje — zemljevid s krajevnimi 
in ledinskimi imeni, ki predstavlja primer karte z najpodrobnejšim pri-
kazovanjem slovenskih ledinskih imen na slovenskem etničnem ozemlju. 

Skrb za razvijanje modernih učnih kartografskih pripomočkov je po-
kazal s pripravo Šolskega atlasa, ki je bil zasnovan na podlagi upoštevanja 
sklepov komisije za geografska imena pri OZN. Na tem, zelo pomembnem 
delu, je še nekaj dni pred smrtjo opravil zadnjo redakcijo. 

Ko bomo pisali zgodovino slovenske geografije, ne bomo mogli mimo 
vloge Jakoba Medveda pri razvijanju didaktike geografije v slovenskem in 
jugoslovanskem prostoru. Vložil je veliko dela v razvijanje didaktike 
geografije kot samostojne veje v okviru geografske znanosti. Temelje di-
daktike geografije je opredeljeval z razglabljanji o razmejitvi predmeta in 
delovnih področij med didaktiko in metodiko geografije. Izhajal je iz dej-
stva, da je didaktika geografije posebna znanstvena disciplina ter po svo-
jem konceptu in predmetu raziskave internacionalna veda, po vidikih in-
terpretacije pa je izrazito idejno angažirana, s čemer je tudi nacionalna 
veda. V svojih prispevkih: neposredno opazovanje, problemski pouk in 
transferna spoznanja, načelo celostnosti ali kompleksnosti pri pouku geo-
grafije, marksistično izobraževanje pri pouku geografije ter funkcija regio-
nalne geografije v geografskem izobraževanju, je skušal ovrednotiti in-
ternacionalna in določiti nacionalna geografsko-didaktična teoretična izho-
dišča. Na tej osnovi je skušal oblikovati koncept reformiranega geograf-
skega izobraževanja v osnovni šoli in v skupni programski osnovi usmer-
jenega izobraževanja. Teoretični izsledki vsega navedenega se odražajo 
tudi pri njegovih poizkusih oblikovanja didaktike geografije v praksi s pri-
pravami raznih didaktičnih pripomočkov. 

S tiskanimi prispevki in referati, s svojimi teoretičnimi in metodološ-
kimi pogledi ter s funkcijo didaktike geografije, je na jugoslovanskih po-
svetovanjih o didaktiki geografije v Novem Sadu, Zagrebu, na Jahorini 
in v Ohridu ter na številnih drugih seminarjih in posvetovanjih učiteljev 
geografije, ter še zlasti na svetovnem kongresu geografov v Moskvi leta 
1975, pritegnil pozornost domače in tuje strokovne javnosti. Kot predsednik 
komisije za pripravo učnih načrtov v osnovni šoli in v šolah usmerjenega 
izobraževanja je tesno sodeloval z Zavodom SR Slovenije za šolstvo pri 
oblikovanju novega koncepta geografskega izobraževanja, ki ga je snoval 
tri leta kot nosilec raziskovalne teme Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
kot vodja osemnajstčlanske delovne skupine. 

Pokojnik sodi tudi med tiste geografe, ki so skušali z rezultati svojega 
raziskovalnega dela pomagati Slovencem v zamejstvu. Že leta 1963 ga sre-
čamo v geografski ekipi, ki je proučevala slovensko Porabje, nekaj let 
kasneje pa med pisci problematike kmetijstva na narodnostno mešanem 
ozemlju avstrijske Koroške. 

Če je le mogel, je posredoval svoja spoznanja tudi širši javnosti v Geo-
grafskem obzorniku in drugem poljudnoznanstvenem tisku. Ob napornem 
raziskovalnem ter pedagoškem delu se ni nikoli branil dela in funkcij v 
družbeno-političnih in strokovnih organizacijah. Med drugimi je opravljal 
tudi funkcije sekretarja ZK na filozofski fakulteti in predsednika Geo-
grafskega društva Slovenije ter predstojnika pedagoško znanstvene enote 
za geografijo na filozofski fakulteti. 

Vse njegovo obsežno delo, ki ga je opravil, ostaja trajen in pomemben 
prispevek v razvoju geografske znanosti, nam geografom pa nalaga, da v 
njegov trajen spomin nadaljujemo z razvijanjem teorije didaktike geogra-
fije in z njegovim skoraj dokončanim ali še nedokončanim delom na ve-
likih, za slovensko geografijo pomembnih delih: na Atlasu Slovenije, na 
pripravi učbenikov za pouk geografije v osnovnih šolah in v šolah usmer-
jenega izobraževanja ter na pripravi kart s slovenskimi krajevnimi in le-
dinskimi imeni za Goriško, Beneško Slovenijo in Kanalsko dolino v Ita-
liji. 

Vladimir Klemenčič 

212 



Kronika 

Bibliografija dr. Jakoba Medveda 

I. S a m o s t o j n e p u b l i k a c i j e 

Mežiška dolina. Socialnogeografski razvoj Mežiške doline zadnjih sto let. 
— Ljubljana, Mladinska knjiga 1967. 186 str. 
Afrika. 
— Univerza v Ljubljani, 1969. Filozofska fakulteta. 396 str. in priloge. 

(Karte izdelal Ciril Vojvoda). Ponatis leta 1978, 505 str. 
Jugovzhodna Koroška (glavni urednik). Karte izdelal Ciril Vojvoda. 
— Ljubljana, ADS 1970. 120 str. 
Latinska Amerika. 
— Univerza v Ljubljani, 1972. Filozofska fakulteta. 267 str. 
Veliki atlas sveta. (Skupaj z: Borutom Ingoličem, Vladimirjem Lebanom 
in Jankom Modrom). 
— Ljubljana, Mladinska knjiga 1972. 410 str. (Tudi v hrvatskosrbskem 

prevodu, 5 izdaj v cirilici in 4 v latinici). 
Zemljevid z italijanskimi in slovenskimi krajevnimi imeni v Furlaniji, Ju-
lijski krajini in Benečiji z dodatkom ustanov, ki uporabljajo slovenski je-
zik. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani in Mladinska knjiga 1974. 

12 str. predgovora in abecedni seznam krajev. 
Zemljevid z italijanskimi in slovenskimi krajevnimi imeni v Furlaniji, Ju-
lijski krajini in Benečiji. 
— Ljubljana, Mladinska knjiga 1974. 12 str. predgovora in abecedni se-

znam krajev. 
Svet se spreminja. Človek in hrana. 
— Ljubljana, Mladinska knjiga 1976. I l i str., 28 kart, 3 tabele. 

(Zbirka družboslovje za mladino). 
Tržaško ozemlje, zemljevid s krajevnimi in ledinskimi imeni. 
(S sodelovanjem: Boruta Ingoliča, Roberta Paternosta, Ksenije Levak in 
Gojimira Budala). 
— SM in ZTT, Ljubljana 1977. 
Atlas za osnovne in srednje šole. (Skupaj z Borutom Ingoličem). 
— Ljubljana, Mladinska knjiga 1979. 174 str. 

II. Z n a n s t v e n i i n s t r o k o v n i č l a n k i , r a z p r a v e v s t r o k o v -
n i h r e v i j a h i n z b o r n i k i h i n p o r o č i l a n a k o n g r e s i h i n 
s i m p o z i j i h 

Problematika gorskih kmetij ob primeru Tople. 
— GV (Ljubljana) 23, 1961, str. 137—152, 1 karta. 
Diafilm pri pouku geografije. 
— GO (Ljubljana) 12, 1965, št. 4, str. 37—39. 
Spreminjanje agrarnega gospodarstva v gorskem svetu ob primeru Meži-
ške doline 
— GV (Ljubljana) 37, 1965, str. 103—121. 
Stopnje in vrste propadanja gorskih kmetij v Mežiški dolini. 
— ČZN (Maribor) 1, 1965, str. 139—153. 
Štajerska. Diafilm I. in II. del. 
— Sava film, Ljubljana 1965. 
O vidikih in metodah proučevanja podeželske pokrajine. 
— GV (Ljubljana) 39, 19G7, str. 155—160. 
Nekateri aktualni problemi Porurja in Porenja. (Skupaj z Borutom Ingo-
ličem). 

213 



Kronika 

— GO (Ljubljana) 14, 1967, št. 2, str. 55—58. 
Problematika klasifikacije agrarnih gazdinstava. 
— Zbornik radova prvog jugoslovenskog simpozija o agrarnoj geografiji 

u Mariboru, od 3,—5. 12. 1964. Maribor 1967. Str. 98—100. 
Gospodarske razmere gorskih kmetij na Košenjaku. 
— ČZN (Maribor) 4, 1968, str. 236—249, lit., tab. in kartogrami. 
Nekateri problemi sodobne Afrike. 
— GO (Ljubljana) 15, 1968, št. 3/4, str. 32—36. 
Ojstrica nad Dravogradom. Primer preobrazbe gorskega kraja zaradi pre-
vrednotenja naravnih in družbenih razmer. (Skupaj z Ivanom Gamsom). 
— GV (Ljubljana) 40, 1968, str. 89—114. 
Upliv veličine poljoprivrednog gazdinstva na preobražaj pokrajine. 
— Zbornik na 8. kongres na geografite od SFRJ. Skopje 1968, str. 367—379. 
Ekskurzija v povirje Meže. 
Osmo zborovanje slovenskih geografov na Ravnah na Koroškem, od 12.— 

14. 9. 1969. Povzetki referatov v sekcijah in vodnik po ekskurziji. Ljub-
ljana 1969, str. 27—36. 

Nekateri socialni in ekonomski problemi sodobne Afrike. 
— GO (Ljubljana) 16, 1969, št. I, str. 19—22. 
O geografiji kot znanosti in o geografiji kot učnem predmetu. 
— Sodobna pedagogika (Ljubljana) 20, 1969, št. 3/4, str. 110—117. 
O načelih za pisavo tujih geografskih imen. 
— GO (Ljubljana) 16, 1969, št. 2, str. 14—17. 
Nekatere družbeno-geografske značilnosti Jugovzhodne Koroške. 
— Jugovzhodna Koroška, Ljubljana 1970, str. 61—72. 
Nekatere značilnosti razvoja slovenskega kmetijstva. 
— Sodobno kmetijstvo (Ljubljana) 1, 1970, št. 7—8 in 2, str. 52—54. 
O položaju in mestu didaktike geografije. 
— GO (Ljubljana) 17, 1970, št. 1, str. 1—5. 
Osnovne faze agrarnega gospodarstva. 
— GO (Ljubljana) 17, 1970, št. 2, str. 1—6. 
Sprememba v izrabi zemljišča in preslajanje kmečkega prebivalstva v Slo-
veniji v zadnjih dveh desetletjih. 
— GV (Ljubljana) 42, 1970, str. 3—30, tab., kartogr. graf. 
Tipi in smeri spreminjanja izrabe zemljišča v Pohorskem Podravju. 
— ČZN (Maribor) 6, 1970, str. 144—194, tab., kartogrami. 
Izhodiščne misli o idejnem osnutku atlasov za šole. 
— GO (Ljubljana) 18, 1971, št. 1, str. 31—34. 
Koroško kmetijstvo. 
— Koroška in koroški Slovenci. Založba Obzorja Maribor, Maribor 1971, 

str. 39—53. 
O izhodiščih za spreminjanje učnega načrta geografije v obvezni šoli. 
— GO (Ljubljana) 18, 1971, št. 1/2, str. 30—33. 
O osnutku novega učnega načrta za pouk geografije v osnovni šoli. 
— GO (Ljubljana) 17, 1971, št. 3/4, str. 31—33. 
Tipi spreminjanja izrabe zemljišča v Sloveniji (1954—1967). Karta Atla-
sa SR Slovenije. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani in Mladinska knjiga, Ljublja-

na 1971. 
Izraba zemljišča v Sloveniji leta 1969. 
— Zbornik na jugoslovenskiot simpozium za problemite na selskite na-

selbi zemljodelskoto proizvodstvo, Ohrid, od 11.—13. 5. 1972. Skopje 
1972, str. 179—187. 

O geografskem proučevanju slovenske podeželske pokrajine. 
— GV (Ljubljana) 44, 1972, str. 90—113, lit. in karte. 

214 



Kronika 

O položaju geografije kot učnega predmeta. 
— Prosvetni delavec (Ljubljana) 23, 1972, št. 9, str. 5, št. 10, str. 7, št. 11, 

str. 7. 
Programiran pouk pri pouku geografije. 
— GO (Ljubljana) 19, 1972, št. 1, str. 39—43. 
The types of changes in the land use in the S. R. Slovenia. 
— Agricultural typology and Agricultural Settlements. Szeged 1972, str. 

253—264. 
Izraba zemljišča in tržna usmerjenost kmetijstva v SR Sloveniji leta 1969. 
— GV (Ljubljana) 45, 1973, str. 3—9, 2 skici. 
Izraba zemljišč na polderjih s posebnim ozirom na vzhodni Fleveland. 
— GO (Ljubljana) 20, 1973, št. 1/2, str. 36 -^0 , 1 karta. 
Leksikon. 
— Cankarjeva založba, Ljubljana 1973. Urednik za geografijo in gesla za 

Afriko, Južno Azi jo in Sovjetsko zvezo. 
O novi orientaciji geografije kot učnega predmeta. 
— GO (Ljubljana) 20, 1973, št. 1/2, str. 22—30. 
Usmerjenost kmetijstva v severovzhodni Sloveniji. 
— Geographica Slovenica 2. Geografski simpozij o severovzhodni Sloveni-

ji, Maribor, 13,—15. oktober 1972., Maribor 1973, str. 43—52 
Med lovci in gozdarji v sibirski tajgi. 
— RTV Ljubljana, Radijska šola 1974. Radijska šola za višjo stopnjo. 
Med sovhozniki (kolhozniki) v Centralni Aziji. 
— RTV Ljubljana, Radijska šola 1974. Radijska šola za višjo stopnjo. 
Metodika in metodski pripomočki za pouk geografije. 
— GO (Ljubljana) 21, 1974, št. 2/3, str. 10—16. 
Na rižiščih v delti Iravadija. 
— RTV Ljubljana, Radijska šola 1974. Radijska šola za višjo stopnjo. 
Neposredno opazovanje. 
— GO (Ljubljana) 21, 1974, št. 1, str. 1—11. 
O marksističnem izobraževanju pri pouku geografije. 
— GO (Ljubljana) 21, 1974, št. 2/3, str. 1—7. 
O oazi Siva. 
— RTV Ljubljana, Radijska šola 1974. Radijska šola za višjo stopnjo. 
Osnovne značilnosti kmetijstva v občini Šentjur in Šmarje. 
— Zbornik Voglajnsko-Sotelska Slovenija. 9. zborovanje slovenskih geogra-

fov, Rogaška Slatina 19.73. Ljubljana 1974, str. 111—125. 
Recherches typologiques sur l'utilisation agricole sol en Slovénie. (Skupaj 
s Svetozarjem Ilešičem in Igorjem Vrišerjem). 
— Société Langueocienne de Geographie. Montpellier. 2. 1974, str. 171— 

191. 
Vpliv socialnih dejavnikov na izrabo zemljišča. 
— Geographica Slovenica 3. Socialnogeografski aspekti socialnega razli-

kovanja med slovenskimi pokrajinami. Ljubljana 7.—8. dec 1972. 
Ljubljana 1974, str. 20—41. 
Usmerjenost poljoprivrede na tržištu u Sloveniji 1969 godine. 
— Zbornik 9. kongresa geografa Jugoslavije u Sarajevu 1974, str. 455— 

464. 
Neuvrščeni. I. oddaja. 
— Šolska TV, Ljubljana 1975. 
Ojstrica above Dravograd. An example of transformation region. 
— Geographica Slovenica 4. Izraba tal v vzhodnoevropskih deželah. 3. kon-

gres podkomisije za izrabo tal v vzhodno-srednjeevropskih deželah. 
Maribor 1969, Ljubljana 1975, str. 109—111. 

Problemski pouk in transformacije spoznanja pri pouku geografije. 

215 



Kronika 

— GO (Ljubljana) 22, 1975, št. 3/4, str. 28—35. 
Sodobna koncepcija didaktike in metodike geografije. 
— GO (Ljubljana) 22, 1975, št. 314, str. 35—42. 
Deseta petletka v Sovjetski zvezi. 
— GO (Ljubljana) 23, 1976, št. 3/4, str. 36—41. 
Die Marktrichtung der Landwirtschaft in Slowenien. 
— Sozialgeographische Fragestellungen. Beiträge zum Symposium in Ljub-

ljana/Maribor, im oktober 1975. Materialien 5. Frankfurt am Main 1976, 
str. 195—199. 

Načela celostnosti ali kompleksnosti pri pouku geografije. 
— GO (Ljubljana) 23, 1976, št. 3/4, str. 25—29. 
Problemski pouk in transferna spoznanja. 
— Zbornik radova simpozijuma o didaktičkim i metodskim problemima 

nastave geografije u SFRJ, Jahorina 1975. Sarajevo 1976, str. 105—115. 
Sights and Outlooks of Studies on Agrarian Landscape. 
— Regional Geography. International Geography 1976. 23th International 

Geographical Congress SSSR. Moskva 1976, str. 304—307. 
Uloga obrazovanja i vaspitanja u sticanju pravilnog odnosa prema uredje-
niju i gazdovanju okoline. Jugoslovenski savez za zaštitu i unapredjivanje 
čovekove sredine. 
— Ispit generacije. Beograd 1976, str. 79—92. 
Geografija. Leksikon. Uredil gesla iz družbene geografije. 
— Cankarjeva založba, Ljubljana 1977. 
Nekaj vprašanj k vseobsežni kritiki. 
— GO (Ljubljana) 24, 1977, št. 3/4, str. 35—39. 
Osnovne postavke didaktičke reforme geografskog obrazovanja. 
— Zbornik X. jubilarnog kongresa geografa Jugoslavije, održanog u Srbi-

ji od 15,—20. 9. 1976. Beograd 1977, str. 151—156, 3 cit. lit. 
Raba njiv in vrtov v SR Sloveniji leta 1974. 
— GO (Ljubljana) 24, 1977, št. 1/2, str. 15—22, 4 skice. 
Razvoj tržne usmerjenosti kmetijstva v SR Sloveniji med leti 1969—1974. 
— GV (Ljubljana) 49, 1977, str. 173—182, 2 skici. 
Koncept geografije kot učnega predmeta v splošnoizobraževalnih šolah. 
(Referat na XI. zborovanju slovenskih geografov v Mariboru). 
— GO (Ljubljana) 25, 1978, št. 3/4, str. 18—26, 6 cit. lit. 
Methodology of studying the agricultural — geographical aspect of moun-
tainous areas. 
— Transformation of Rural Areas, proceeding of the 1st Polish-Yugoslav 

geographical Seminar, Ohrid, 24 . -29 . May 1975. Warszawa 1978, str.' 
165—171. 

O standardizaciji geografskih imen. 
(Referat na XI. zborovanju slovenskih geografov v Mariboru). 
— GO (Ljubljana) 25, 1978, št. 3/4, str. 37—39. 

III. K n j i ž n e o c e n e i n p o r o č i l a 

Elizabeth Lichtenberger, Das Bergbauernproblem in den österreichischen 
Alpen. 
— GV (Ljubljana) 37, 1965, str. 204—206. 
Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. Jurij Titi. 
— GV (Ljubljana) 38, 1966, str. 149—151. 
Handwörterbuch für Raumforschung. Hanover. Akademie für Raumforsch-
ung und Landesplanung 1966. 
— GV (Ljubljana) 39, 1967, str. 193—194. 
Regionalna geografija Afrike. Ivan Crkvenčič. Šolska knjiga, Zagreb 1966, 
248 str., karte in fotografije. — PD (Ljubljana) 18, 1967, št. 14, str. 7. 

216 



Kronika 

— GV (Ljubljana) 39, 1967, str. 182—183. 
Zum Standorf der Sozialgeographie. Wolfgang Hartke am 60 Geburtstag. 
Beiträge zusammengestellt von Karel Ruppert. Münchner Studien zur So-
zial und Wirtschaftsgeographie 1968. 
— GV (Ljubljana) 40, 1968, str. 167—170. 
Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana, DZS 1968, 488 str., tab. in karte v 
prilogi. 
— GV (Ljubljana) 41, 1969, str. 109—110. 
Ljutomersko ormoške gorice. Agrarna geografija. Borut Belec. Založba 
Obzorja Maribor 1968, 291 str., lit., tab., karte, katalog in fotografije. (Sku-
paj s Pak Mirkom). 
— GV (Ljubljana) 40, 1968, str. 130—131 in Dialogi (Ljubljana) 5, 1969, 

št. 1/2, str. 107—109. 
Svet med Muro in Dravo. Ob stoletnici 1. slovenskega tabora v Ljutomeru 
1869—1968. Uredil Viktor Vrbnjak. Založba Obzorja Maribor 1968, 741 
str., lit., tab., kartogr., slike in fotografije. 
— GV (Ljubljana) 41, 1969, str. 110—111. 

IV. N e o b j a v l j e n a z n a n s t v e n o r a z i s k o v a l n a d e l a — t i p k o -
p i s i 

Domoznanstvo občine Črna na Koroškem. 
— Črna na Koroškem 1956, 115 str. teksta in skic. (Delo je bilo razmnože-

no za potrebe šol v Mežiški dolini). 
Mestna geografija Raven na Koroškem. 
— Ljubljana 1960, 40 str. kart in tipkopisa. (Delo je bilo nagrajeno ob 

40-letnici ustanovitve KPJ) . 
Kmetijstvo v slovensko-hrvatskem kontaktnem prostoru. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1965, 20 str., 3 karte. 
O nacionalni sestavi prebivalstva v Afriki. 
— Zavod za prosvetno pedagoško službo Ljubljana-Vič-Rudnik, 1965, 14 

str. in 3 karte. 
Problematika agrarnih predelov Podravja in Pomurja. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1965, 60 str., 5 kart. 
Katastrska občina Ojstrica. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1967. Tipk., 32 str. Za 

SBK. 
Uvod v metodologijo agrarnogeografskega proučevanja pokrajine. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1967. Tipk., 55 str., 3 karte, 

8 skic, 1 diagram. Za SBK. 
Geografsko proučevanje Porabja na Madžarskem. Nekateri elementi so-
cialnogeografskega razvoja in strukture slovenskega Porabja. (Skupaj z: 
Vladimir jem Klemenčičem, Mirkom Pakom, Matjažem Jeršičem, Borutom 
Ingoličem in Ludvikom Olasom). 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1969. Cikl., 52 str., 6 kart, 

12 tabel. Za SBK. 
Razvoj kmetijstva v prostoru SR Slovenije. Kmetijski projekt. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1970. Tipk., str. 22—89, 7 

kart. 
Nacionalni atlas Slovenije. II. del. (Skupaj z Mirkom Pakom). 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1971. Tipk., I l i str., prilo-

ge. Za SBK. 
Določevanje zemljepisne lege. Učni program. (Skupaj z Marjanom Žagar-
jem). 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1973. Tipk., 20 str., skice. 

Za SBK. 

217 



Kronika 

Nekateri elementi za prostorsko načrtovanje kmetijstva v SR Sloveniji. 
Gradivo za študij predmetov Geografija prebivalstva in Geografija pode-
želja. II. del. 
— Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1974, str. 170— 

219. 
Priprava treh učnih programov za programirani pouk: Sončno obsevanje, 
Tropske deževne in sušne dobe, Določanje zemljepisne lege. (Skupaj z 
Marjanom Žagarjem). 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1974. Tipk., 91 str., 95 pri-

log. Za SBK. 
Dialektika in metodika geografije. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1975. Tipk., 5 str. 
Metodologija proučevanja gorske pokrajine. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1975. Tipk., 6 str. 
Razporeditev učne snovi za I. in II. razred usmerjenega izobraževanja (pe-
dagoška smer). 
— Zavod SR Slovenije za šolstvo, Ljubljana 1975. 8 str. (Razmnoženo za 

potrebe vseh šol pedagoške smeri v SRS). 
Struktura zasebne zemljiške posesti v SR Sloveniji. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1975. 1 karta in 5 str. tek-

sta. (Del lista Atlasa SR Slovenije za SRS). 
Zemljiške kulture v SR Sloveniji. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1975. 1 karta, 5 str. teksta. 

(Del lista Atlasa SR Slovenije za RSS). 
Tržna usmerjenost kmetijstva v SR Sloveniji v letu 1974. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1976. Tipk., 50 str., 15 kart, 

7 tabel. Z a RSS. 
Uvod v metodologijo agrarno geografskega proučevanja pokrajine. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1976. Tipk., 55 str., lit., kar-

togrami in graf. 
Živinoreja v SR Sloveniji I. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1976. 4 karte in 10 str. 

teksta. (List Atlasa SR Slovenije za RSS). 
Živinoreja v SR Sloveniji II. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1976. 3 karte in 10 str. tek-

sta. (List Atlasa SR Slovenije za RSS). 
Pouk geografije v osnovni šoli. Priročnik za učitelje. 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1977. 115 str. Za RSS. 
Razvoj gojitve nežitnih poljščin v SR Sloveniji (1961—1974). 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1977 8 kart in 5 str. teksta. 

(List Atlasa SR Slovenije za RSS). 
Modernizacija pouka geografije I. 1. del. Pouk geografije v osnovni šoli — 
priročnik za učitelje in 3 testi. 
(Skupaj z: Marijo Košak, Francem Maričem, Ludvikom Olasom, Mileno 
Pak in Milanom Vrečo). 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1978. Tipk., 218 str. Za 

RSS. 
Modernizacija pouka geografije I. del. Pouk geografije v osnovni šoli — 

?>riročnik za učence. 

Skupaj z: Mileno Pak, Zvonkom Rusom, Francem Maričem, Ludvikom 
Oiasom, Marijo Košak in Milanom Vrečo) . 
— Inštitut za geografijo univerze v Ljubljani, 1978. Tipk., 294 str. Za 

RSS. 
Nekatere kratice: 
GV — Geografski vestnik 
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ČZN — časopis za zgodovino in narodopisje 
GO — Geografski obzornik 
SBK — Sklad Borisa Kidriča 
RSS — Raziskovalna skupnost Slovenije 

Sestavila Alenka Turel-Fàleskini 

In memoriam 

Prof. dr. Todor Kondev 

(1903—1978) 

V Skopju je 10. oktobra 1978 nenadoma ugasnilo življenje cenjenega 
nestorja makedonske geografije, upokojenega rednega profesorja Geo-
grafske fakultete Univerze »Ciril in Metod« v Skopju. 

Dr. Todor Kondev se je rodil 23. marca 1903 v Kratovu. Osnovno šolo 
je končal v rodnem mestu, gimnazijo pa v Štipu in Kumanovem, leta 1926 
pa je diplomiral iz geografije na Filozofski fakulteti v Skopju. Že v času 
študija je pokazal nadpoprečno zanimanje za strokovne probleme. Vendar 
po končanem študiju, kljub veliki želji svojega profesorskega poklica ni 
mogel opravljati v Makedoniji. Poučeval je v več krajih Srbije, v Prokup-
Iju, Kuršumliji, Subotici, Novem Sadu in Beogradu in le v letih 1928—31 
v Bitoli. Dr. Kondev je pripadal napredni, izrazito patriotski mladini. Leta 
1941 je bil nastavljen na Trgovski gimnaziji v Skopju, od leta 1953 je bil 
direktor Ekonomske tehnične šole, nakar je postal predavatelj na Filozof-
ski fakulteti. Honorarno j e predaval na Višji pedagoški šoli in na Ekonom-
ski fakulteti v Skopju. 

V času prihoda dr. Kondeva na fakulteto je primanjkovalo predava-
teljev, zato je moral prevzeti predavanja iz vrste predmetov: Splošna in 
posebna geografija, Antropogeografija, Geografija izvenevropskih dežel in 
Metodika geografskega pouka. Glede na to je bil vsa leta eden najbolj an-
gažiranih predavateljev, kar je seveda omejevalo njegovo znanstveno-ra-
ziskovalno delo. Pripravil je učbenik iz ekonomske geografije, ki pa zara-
di finančnih problemov ni bil tiskan. 

Podobno kot pri pedagoškem delu je bil širok tudi pri svojem znan-
stveno-raziskovalnem delu. Skorajda ni problemov iz ekonomske geografi-
je, katerim ne bi posvečal pozornosti, največ pa je delal na monografijah 
naselij, posameznih problemih ekonomske geografije, regionalni ekonom-
ski geografiji in geografiji prebivalstva. Bil je znanstveni delavec z jasnim 
metodološkim pristopom in najboljši poznavalec Severozahodne Makedoni-
je. 

Dr. Kondev je bil aktivni član geografskega društva Makedonije od 
njegove ustanovitve. Dve mandatni dobi je bil njen predsednik in dolga 
leta član upravnega odbora društva ter predsednik posameznih komisij, 
kjer izstopa njegova aktivnost v komisiji za pouk geografije. Tudi na fa-
kulteti je imel vrsto funkcij, od prodekana do predstojnika Inštituta za 
geografijo. Za svoje bogato pedagoško, znanstveno in organizacijsko delo je 
bil odlikovan z Redom dela z zlatim vencem in Redom dela z rdečo za-
stavo. 

Izredne so bile človeške lastnosti dr. Kondeva. Srečanja z njim so 
bila vedno neposredna, polna vedrine, in vedno je bil vsakomur priprav-
ljen pomagati. S svojo skromnostjo, vedrostjo in realizmom je ustvarjal 
vzdušje umirjenosti in sigurnosti. Njegov lik iskrenosti in poštenosti bo 
dolgo ostal v spominu generacij, ki jih je vzgajal in vodil. 
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Glavna dela: 

Kratovo. Posebno izdanje, sv. II, Srpsko geografsko društvo, Beograd 1931. 
Stočarstvo i život stočara na Osogovskim planinama. Izveštaj Trgovačke akademije u 
Subotici, 1935. 
Uloga Južne Srbije u prošlosti i njena sadašnjost. Izveštaj Trgovačke akademije u No-
vom Sadu, 1937. 
Prirodni uslovi, naseleme i stopanstvo na Kratovsko-zletovskata oblast. Kongres na geo-
grafite na Jugoslavija, kn. II, Skopje 1952. 
Osogovija. Prirodno-geografski odliki, naselenie i naselbi. Godišen zbornik na PMF, kn 
II, Skopje 1963 
Osogovijat kako stočarsko-šumarska i rudarska oblast. Godišen zbornik na PMF, kn. 15, 
Skopje 1966. 
Makedonija kako važen proizvoditel na industriski kulturi. Geografski razgledi, kn. 5, 
Skopje 1967. 
Razvitok na geografska razmestenost na gradinarskite kulturi vo SR Makedonija, Godi-
šen zbornik na PMF, kn. 16, Skopje 1968. 
Bliski Istok. Osnovni prirodno-geografski i sopnaski karakteristiki. Geografski razgledi 
kn. 5, Skopje 1969. 
Nov Dojran izrazito ribarska naselba i Star Dojran turistička naselba. Geografski raz-
gledi, kn. 4, Skopje 1966. 

Vasil Gramatnikovski 

Svetovna konferenca o klimi v Genevi od 12-23. II. 1979 

To konferenco je tako rekoč izsilila zaskrbljena svetovna javnost in 
del strokovnjakov z bojaznijo, da se svetovno podnebje zaradi antropoge-
nih posegov bliža katastrofi. Na to sodijo po katastrofalnih odklonih od 
dolgoletnih poprečkov, ki so, da navedmo nekaj primerov iz zadnjih let, 
1. 1972 povzročili izpad ribolova (el nino) v Peruju, sušo v afriškem Sahe-
lu v letih 1972—1973, izpad monsunskega deževja in lakoto 1. 1974 v Indi-
ji, snežne ujme v zimi 1978/79 itd. Vzroke za te pojave iščejo v povečani 
koncentraciji CO2 v ozračju zaradi izgorevanja fosilnih goriv, v deforesta-
ciji tropskih gozdov in drumm, kar da usodno ogroža ekološko ravnovesje, 
svetovno gospodarstvo in človekov obstoj. 

Nekaj najnovejših svetovnih konferenc je naravnost izzvalo klimatolo-
ge, da povedo svoje mnenje o izjemnem dogajanju in napovedo klimo pri-
hodnjih stoletij. Zaskrbljenost o klimi kot elementu okolja izraža resolu-
cija združenih narodov o okolju 1. 1972 v Stockholmu. Svetovna konferen-
ca o prehrani 1. 1974 je zahtevala sistem spremljanja in napovedovanja 
vremena oz. podnebja, ki vpliva na svetovno proizvodnjo hrane. Svetovna 
konferenca o vodovju v Mar del Plati v Argentini je 1. ] 976 zahtevala 
poglobljeno proučevanje podnebnih sprememb, ki vplivajo na vodne rezer-
ve talne vode in njeno porabo. L. 1977 je svetovna konferenca o dezerti-
fikaciji* v Nairobiju zahtevala od mednarodne meteorološke organizacije 
proučitev recentnega spreminjanja podnebja. 

Izvršni odbor Svetovne meteorološke organizacije je po predhodnem 
posvetu v ožjem krogu klimatologov sklenil glede na to sklicati svetovno 
konferenco o klimi z udeležbo mednarodnih izvedencev, ki naj spregovori 
o naslednjem: 
1. gibala klimatskega spreminjanja, 
2. obseg recentnega spreminjanja in izgledi za klimo prihodnjega tisoč-

letja, 

* Za to besedo, ki se je v mednarodni rabi že dodobra uveljavila, kaže uporabiti 
besedo vpuščavanje (to je širjenje puščave). Alternativni besedi popuščavljenje (slično 
poledenitvi, pogozdovanju) in zapuščavljenje (kot zakrasevanje) bi lahko zavedli k miš-
ljenju, da je izvor besede popuščanje oz. zapuščanje. 
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3. kako klimatske spremembe vplivajo na gospodarstvo (ribolov, energe-
tika, pridobivanje hrane) in človeštvo (zdravje) , 

4. kako vpliva na kl imo človeštvo s posegom v naravo, 
5. katere mere za ohranitev klime je predlagati svetovni meteorološki or-

ganizaciji ob letošnjem kongresu, da jih odobrene predloži javnosti na 
konferenci državnikov na ministrski ravni. 

Iz povedanega je videti, da konferenca v Genovi ni obravnavala klime 
samo kot aerofizikalni pojav, temveč tudi kot sestavino svetovnega oko-
lja in dejavnik gospodarstva. Skladno s tem so bili na konferenco povab-
ljeni zelo različni strokovnjaki, od geofizikov in meteorologov do hidrolo-
gov, geografov in družboslovcev. 

V prvem tednu ( 1 2 . - 1 6 . II.) se je zvrstilo 25 preglednih referatov z 
diskusijo, za katero je vedno zmanjkalo časa. Drugi teden je ožja skupina 
izbranih pretresla gradivo iz prvega dela konference ter izoblikovala re-
solucijo. 

Med 330. delegati (toliko j ih je bilo na seznamu, medtem, ko so na 
konferenci poročali o 400. ali celo 500. udeležencih, poleg novinarjev) , se 
je v prvem tednu udeležila tudi peterica Jugoslovanov*. Pri pripravah so 
sodelovale razne agencije ZN, ki so konferenco ob njeni otvoritvi tudi po-
zdravile (za razvoj in mednarodno gospodarsko sodelovanje, za zdravstvo, 
za intelektualno delo, za okolje, za uporabne sistemske analize). 

Kot na drugih podobnih širokih zborovanjih, tudi na tej konferenci 
niso poročali toliko o originalnih odkritjih. O njih, ki zadevajo svetovno 
podnebje, smo vedeli že prej iz strokovnega in poljudnega časopisja. Po-
membnost konference je bila predvsem v tem, da je vprašanje osvetlila iz 
različnih zornih kotov oziroma stališča različnih sorodnih panog. Drugi, nič 
manj pomemben cilj je bilo ugotavljanje večinskega mnenja strokovnjakov 
o perečih vprašanjih, ki j ih ob sedanjem razvoju znanosti ni mogoče ne-
sporno in kvantitativno opredeliti. Ker pa so se tudi na tem zborovanju, 
tako kot v literaturi, pokazala zelo različna mnenja in ker je bila diskusija 
časovno omejena, poročevalcem ni lahko ugotoviti prevladujočih mnenj. 
Poročevalec tu tudi ne more izčrpneje posredovati vseh pomembnih tez 
iz referatov, ki j ih je organizator konference pred pričetkom zborovanja 
izdal z naslovom Svetovna konferenca o klimi — konferenca ekspertov o 
klimi in človeštvu (WHO, Genova 1979, 317 s.). Ta zbornik je pomemben 
ne le za klimatologijo, temveč tudi za ekologi jo in svetovno gospodarstvo 
in geografi jo vobče. Izpolnjene ciklostirane referate so udeležencem posre-
dovali še med zasedanjem. Referati so bili uvrščeni v naslednja poglavja: 
klima in javna politika, globalni sistem, ki določuje klimo, vpliv človeštva 
na klimatski sistem, vpliv klime na človeštvo, č lovekovo zdravje, polje-
delstvo, izraba tal, gozdarstvo, ribištvo in obalni razvoj, svetovno gospo-
darstvo. 

Iz tega gradiva tu omenjam le nekatere take pereče probleme, ki se z 
nasprotujočimi se razlagami javl jajo v dnevnem in polstrokovnem časopis-
ju. 

1. Bojazen klimatskega spreminjanja zaradi antropogenega spreminjanja 
kemične sestave ozračja. 

V ospredju je učinek tople grede zaradi povečane koncentracije CO2 
in drugih plinov (N2O, CH4, CICI3 itd), na katere odpade po mnenju refe-
renta H. Flohna polovico toplotnega učinka tople grede. Podatkov postaje 
Mauna Loa, 3400 m, Havaji, po katerih znaša letni porast koncentracije 
plina CO2 0,4 % (od 315 ppm v 1. 1958 na 332 p p m v 1. 1978) ni nihče za-
nikal. Letna proizvodnja CO2, h kateri prispevata Severna Amerika in za-

* Pisca teh vrstic je finančno podprlo predsedstvo SAZU, za kar se mu za-
hvaljujem. 
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hodna Evropa domala polovico (ZDA 1/4, z. Evropa 1/5), znaša zdaj oko-
li 18.000 milj . ton in raste letno za 4 — 5 % . Ker ni izgledov za skorajšnji 
prodor čistih energetskih virov, kot sta nuklearna in sončna energija, v 
vrh svetovne bilance, je bojazen, da se bo koncentracija CO2 že v prihod-
njem stoletju podvojila. Po raznih avtorjih bi to pomenilo otoplitev za 0,7 
do 3,0» c, iz jemoma do 9,6« C. To bi pomenilo spremembo padavin, zviša-
lo bi snežno mejo, stopilo bi se precej ledenih gmot in dvignila bi se mor-
ska gladina (kot primer: v Bangladešu živi okoli 14 mil j . l judi v n. v. 
0—3 m) . Redki so omenili pozitivni vpliv povečane temperature na večjo 
fotosintezo in poljske pridelke, ribji ulov itd. Večina pa je v povečani kon-
centraciji CO2 videla nevarnost za bodoči klimatski razvoj. To vkl jub za-
gotovilu, da oceani še niso izgubili sposobnosti absorpcije CO2 zaradi mine-
ralnih mren na površju, o čemer so pisali nekateri zaskrbljeni naravovarst-
venimi. Na morj ih razlita nafta se namreč dokazano razkraja dnevno za 
10—15 °/o. 

Čeprav tanjšanje ozonske plasti pod vplivom porabe pršivcev (spre-
jev, preko plina »creona« itd.) ni dokazana, je večina menila, da je potreb-
no pojav resno proučevati. 

2. Vpliv albeda zaradi človekovega spreminjanja izrabe tal. 
Albedo svežega snega je 85—90%, puščave 30—35%, suhega travja 

20—25%, zimzelenega gozda 7 — 1 5 % , preorane zemlje 5 — 1 5 % , vode 
7—15%, mestnega zemljišča 10—15%. K o človek spreminja značaj površja, 
spreminja albedo in t. im. Bowen — delež (to je delež izgubljene toplote 
s konvekci jo in ohlajevanjem pri izhlapevanju), č l o v e k povečuje albedo z 
desertifikacijo, s preveč intenzivno pašo, požigom trave v polsušnih prede-
lih, preoravanjem zelenice. Zmanjšuje pa ga z gradnjo mest, z vodnimi 
akumulacijami in navodnjavanjem, pa tudi z umetno pogojeno potemnit-
vi jo snežnih površin (zaradi povečanja in izpada trdnih delcev v ozračju). 
Posebno boleče je sekanje drevja v robnih pogoj ih gozdnega uspevanja. 
V tropih posekajo letno okoli 0,3 milj. km 2 gozdov. Na stiku s subtropsko 
puščavo po deforestaciji voda in veter odneseta prst, širi se puščava in s 
tem se poveča izguba sončne energije v vesolje. Gozdovi pa so tudi sicer 
pomembni. Nanje odpade 42 % globalne in 65 % kontinentalne čiste foto-
sintetične proizvodnje, vsebuje jo 0,5—2,5% letne radiacijske energije in 
evapotranspirirajo 44 % vseh dežnih padavin sveta. Imajo 2—3 krat 
več jo površino listja kot zemljišče, na katerem rasejo, in vplivajo na vet-
rove. V podrtem lesu je približno Vb vsega CO«, kolikor ga je v ozračju. 
Cenijo, da bi posekanje tropskih gozdov znižalo temperaturo ob ekvatorju 
do 2°, v višjih zmernih širinah pa rahlo povišalo. Nedvomen pa je vpliv 
gozdov na regionalno klimo. Konferenco je menila, da je treba sedanje 
krčenje gozdov budno spremljati. 

3. Spreminjanje svetovne klime. 
Ali je sploh v teku? So vzroki v sami naravi, ali posreduje človek? 

Kolik je n jegov delež? S točnejšo ugotovitvi jo smeri in obsega sprememb 
bi že prispevali k spoznanju, kolik je celokupen učinek človekovega pose-
ga, ki je mnogostranski in sam na sebi težko izračunljiv. 

Da se je podnebje v geološki preteklosti in tudi v holocenu spremi-
njalo in da se to dogaja tudi zdaj, ni dvoma. Vprašanje pa je, kako hitro 
oziroma v katero smer. Dva referenta geografa, E. P. Gerasimov in H. 
Flohn, sta po paleoklimatskem pregledu dopustila bistveni klimatski pre-
obrat v nekaj stoletjih ali celo prej. Prvi je nakazal možnost nastopa nove 
ledene dobe v prihodnjih sto letih. 

Obravnavanje sedanjih sprememb je oteževalo neenotno pojmovanje, 
kje se nehajo klimatska nihanja in kje začno klimatske spremembe, in 
kdaj gre za spremembe enega klimatskega elementa (temperature, pada-
vin) in kdaj za spremembo značaja podnebja. Glavni referent o sedanjem 
spreminjanju prof. F. K. Hare iz Toronta je previdno nakazal globalno 
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ohlajevanje po letu 1938, ko se je nehala po letu 1850 začeta otopitev, a to 
samo v severnejših širinah, od koder naj bi se širila proti ekvatorju. Letna 
stopnja ohladitve bi bila 0,1 do 0,2» C na deset let. V tropskem podnebju 
je isti referent po analizi številnih postaj ugotovil le povečane odklone od 
srednjih vrednosti. Nekateri poznavalci domačih razmer so tezo o globalni 
ohladitvi zavračali za svojo deželo (Francija, Belgija, SZ ) , češ da gre le za 
spremembo v letnem razporedu temperatur in padavin. Dobili smo vtis, 
da se nekateri predeli Zemlje ohlajujejo, v drugih pa temperature rahlo 
rastejo ali so nespremenjene. Ker globalna podoba ni jasna, je pisec teh 
vrstic v diskusiji predlagal izdelavo svetovnega atlasa recentnega spremi-
njanja na podlagi meteorološkega opazovanja in drugih indikacij (Refe-
rent iz Kitajske je prikazal nihanje zimskih temperatur po indirektnih za-
pisih za ves novi vek ) . 

Ker je bilo glasov o zmerni globalni ohladitvi v zadnjih dveh ali treh 
desetletjih več kot teh o otoplitvi, se je kritični opazovalec konference 
vprašal, kako je s toplotnim učinkom povečane koncentracije CO2. Ali ga 
zavirajo spremembe solarne konstante, povečana količina trdnih delcev v 
zraku? Na ta vprašanja konferenca ni dala odgovora. 

4. Ekonomski učinki sprememb in ekstremnih odklonov. 
Po preglednih referatih, ki so jih iz tega področja pripravili tudi ne-

kateri geografi, je jasno: bol j škodljive kot spremembe srednjih letnih 
vrednosti (za nekaj desetink stopinje) so ekstremna odstopanja (anoma-
l i je) , tako v aridnih predelih izpad padavin, v hladnem podnebju hladna 
vegetacijska doba, v zmernem podnebju anomalije v temperaturi in pa-
davinah v času rasti, v tropih tudi razširitev rastlinskih bolezni. Raz-
vito gospodarstvo j ih kompenzira ali se j im pravočasno prilagodi brez več-
j ih nezgod (na primer suši s pravočasnim preoranjem in setvijo drugih 
kultur), v deželah v razvoju pa prinašajo lakoto, poplave in smrtne žrtve. 
Pri tem je, zanimivo, škoda, izražena v denarju, v razvitih deželah večja. 

Konferenca je naslovila na svetovno javnost apel po izboljšanju obve-
ščanja prebivalcev o kritičnih situacijah in mednarodni solidarnosti. 

Resolucija konference ne omenja potrebe p o sklicanju konference na 
ministrski ravni, ki bi sprejela ukrepe za zaščito klime. S tem prvotni 
namen, ki so ga dali sklicatelji, ni bil dosežen. Za tak razplet imajo svoj 
delež tudi nekatere računalniške raziskave globalnega vremenskega doga-
janja (simulacije, angl. model ing) . Podatkov več vrst za input še ni dog-
nanih. Na primer temperature morske površine, ki že z nekaj desetinkami 
stopinje Celzija vplivajo na vremenske in podnebne spremembe. G. I. Mar-
čuk iz Sibirije je računsko ugotovil zvezo med temperaturnimi sprememba-
mi v severnem Atlantiku in vremenskim dogajanjem v severni Evropi še 
nekaj mesecev kasneje. ' Neznani so globinski tokovi, ki nepredvidoma pri-
našajo temperaturne spremembe na oceanske površine. Računsko slabo 
obvladljivi so nekateri vzvratni učinki (na primer v seriji: povečana tem-
peratura — povečana evapotranspiracija — povečana oblačnost in albeda 
— znižanje temperature prizemnega zraka). Neznane so meje, do katere 
se sumiraj o spremembe z isto pozitivno ali negativno oznako (na primer 
v seriji: povečana snežna in ledena površina — povečan albedo — zni-
žanje zračne temperature — več snežnih padavin — povečanje ledenikov 
— znižanje morske gladine — povečana kontinentalnost in albedo — rast 
ledu itd.). Vkl jub začetnim težavam in nasprotujočim se zaključkom ra-
čunalniških obdelav je metoda simulacije najbol j obetavna za spoznavanje 
klimatskih sprememb. Po mnenju vod je britanskih raziskav J. Masona je 
simulacija nedvomno dokazala, da so spričo ogromne solarne energije 
spremembe, ki j ih sproža človekov poseg v naravo, drugotnega pomena. Ze-
lo zapleten in uravnovešen klimatski sistem je po n jegovem bol j obstojen 
proti antropogenim vpl ivom kot si mislimo ali se boj imo. 

Namesto takojšnjega ukrepanja v prid ohranitvi klime je v resoluciji 
poudarjena potreba po nadaljnjem raziskovanju klime in vpl ivov člove-
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kove aktivnosti na podnebje, po popularizaciji doseženega znanja in po 
planiranju podnebja hkrati s planiranjem večjih posegov v naravo. Sve-
tovni javnosti je bil naslovljen poziv po izogibanju posegov, ki bi lahko 
spremenili klimo, ker sprememba v neki regiji prikliče spremembo v 
drugi, soodvisnosti pa še niso dovolj znane. 

Po mojem mnenju bi Slovenci najlažje prispevali k poznavanju učin-
kov spremenjene izrabe tal na regionalno klimo, če bi proučili vpliv po-
večane gozdnatosti. V sto letih (od 1875) se je namreč delež gozda povečal 
s 37 na 51 % ozemlja SRS. Da ta vpliv obstoja, vedo domačini zlasti na 
primorskem krasu, kjer je bila pogozditev največja. 

Ivan Gams 

Turizem in meje 

Sodelovanje Inštituta za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljub-
ljani in njegovih sodelavcev v okviru delovne skupine »Geografija turizma 
in rekreacije« pri Mednarodni geografski uniji je pripomogla k ideji o 
organizaciji strokovnega posvetovanja, ki bi obravnavalo problematiko 
meje kot faktorja prekomejnih turističnih tokov. Na zasedanju te delovne 
skupine jeseni leta 1976 v Birminghamu je bilo sklenjeno, da se naslednji 
sestanek strokovnjakov te usmeritve organizira v Ljubljani in Trstu, kjer 
naj bi se razpravljalo o odprti meji in izmenjavi ljudi in blaga preko nje. 

V tretjem tednu meseca septembra 1978 se ' je v Ljubljani zbralo doslej 
največje število strokovnjakov, ki se v okviru delovne skupine »Geografija 
turizma in rekreacije« ukvarjajo s to problematiko. Skupno se je posveto-
vanja med 15. in 19. 9. v Ljubljani in Trstu udeležilo 45 tujih in 32 jugo-
slovanskih strokovnjakov. Poleg njih je prisostovalo simpoziju še večje 
število študentov Univerze iz Miinstra in ljubljanske Univerze, tako da 
lahko z gotovostjo trdimo, da se je simpozija »Turizem in meje« udeležilo 
preko 120 gostov iz Italije, Avstrije, Bolgarije, Francije, ZR Nemčije, Šved-
ske, Finske, Velike Britanije, Belgije, Češkoslovaške, Španije, Indije in 
Jugoslavije. 

Prvi dan simpozija so nastopili z referati tudi slovenski udeleženci 
(R. Babic, VI. Klemenčič, M. Žagar, M. Jeršič, M. Pak, R. Hočevar in A. 
Gosar), ki so prikazali jugoslovanske izkušnje v zvezi s turističnimi tokovi 
preko odprtih meja na območju Slovenije. Ekskurzija 16. in 17. 9. ob meji 
med Jugoslavijo in Italijo ter Jugoslavijo in Avstrijo je bila namenjena 
praktičnemu proučevanju problematike odprte meje. Potovanje se je kon-
čalo v Trstu, kjer se je s preliminarnim zasedanjem končal drugi del sim-
pozija. 

Izmenjava izkušenj in spoznanj geografov c prekomejnih turističnih 
tokovih je pokazala nekatere probleme, ki jih tak pretok prinaša, obenem 
pa je nakazala rešitve za nekatere od njih. Odpiranje meja pomeni ma-
sovni pretok ljudi iz dežele v deželo, kar spreminja zaprtost in minimalno 
infrastrukturno opremljenost prvobitnega obmejnega prostora. 

Zaradi različnosti zahtev ljudi raznih socialnih skupin, ki prečkajo 
mejo, se obmejna regija primerno ureja, saj obiskovalci ne iščejo le turi-
stičnih storitev, ampak skušajo v obmejnem prostoru slediti vsem življenj-
skim funkcijam. Največkrat povezujejo svoje obiske preko meje z nekate-
rimi elementarnimi človekovimi potrebami: oskrbo, prometom, delom itd. 
Pod takimi težnjami se obmejni prostori ob odprtih mejah v Evropi izred-
no hitro transformiraj o in postajajo iz manj razvitih najbolj razvite re-
gije starega kontinenta. 

Anton Gosar 
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Dve posvetovanji o okolju 

Terenski simpozij komisije 8. 1. 3. v okviru SEV-a »Metodika ekonomske 
in neekonomske ocene vpliva človeka na okolje.« 

V dneh od 5. do 15. junija 1979 je bil v Suwaikah (Poljska) medna-
rodni znanstveni simpozij komisije SEV-a »Metodika ekonomskih in ne-
ekonomskih ocen vpliva človeka na okolje«. Tokratni simpozij je bil le 
člen v verigi zasedanj komisije 1. 3. SEV-a v raznih modelnih območjih v 
državah članicah SEV-a in Jugoslavije. 

Delo komisije 1. 3. je zaradi pestrosti zahtevalo poglobljeno notranjo 
diferenciacijo na naslednje delovne grupe oziroma avtorske kolektive, ka-
kor se imenujejo po protokolu simpozija v Kursku (SSSR): 
1. Teoretično-metodološka delovna skupina 
2. Delovna skupina za naselja 
3. Podeželsko-agrarna delovna skupina 
4. Turistično-rekreacijska delovna skupina 
5. Industrijska delovna skupina 
6. Delovna skupina za promet. 

Intenzivno so sodelovale predvsem prve štiri grupe, medtem ko je 
bilo delo zadnjih dveh zaradi pomanjkljive udeležbe močno okrnjeno. 
Jugoslovanski udeleženci so aktivno sodelovali v naslednjih skupinah: v 
teoretično-metodološki prof. dr. Vladimir Klemenčič, v delovni skupini za 
naselja asistentka Metka Špes, v delovni skupini za kmetijstvo asistenta 
mag. Marijan Klemenčič in Drago Kladnik ter v delovni skupini rekreaci-
ja in okolje asistent Anton Gosar. 

Na plenarnem zasedanju, prvih 5 dni, so nam poljski geografi pred-
stavili rezultate večletnih geografskih raziskovanj na njihovem modelnem 
območju Suwalskega vojvodstva; v sklopu prvega dela simpozija je bila 
še ena poldnevna in dve celodnevni ekskurziji. 

Celotni vtis o simpoziju je, da se udeleženci dobro zavedajo proble-
mov, ki jih lahko sproži neuravnovešeno delovanje človeka v pokrajini. 
Zal pa pri svojih analizah in načrtovanjih prepogosto ostajajo samo na 
ravni prirodne sfere dogajanj, medtem ko se ne sprašujejo dovolj, kakšne 
bi bile morebitne posledice za človeka oziroma za socio-ekonomski razvoj 
družbe. 

Teoretsko-metodološka skupina je na zasedanju v Suwaikah izvedla 
dokončno vskladitev teoretsko-metodoloških osnov med posameznimi de-
lovnimi skupinami ter opravila redakcijo teoretsko-metodoloških izhodišč. 
Pri tem je bilo potrebno rešiti nekatera manj bistvena vprašanja, ki pa 
bi v določenih trenutkih lahko postala pomembna. Primer za to je bila 
nejasnost izraza narave; v različnih jezikih omenjeni izraz predstavlja raz-
lično vsebino. 

Na zasedanju delovne skupine »Kmetijstvo in okolje« je bil analiziran 
projekt zaključenega dela skupine, in sicer teoretska izhodišča za metodo-
logijo ekonomskega in neekonomskega ocenjevanja delovanja kmetijstva 
na človekovo okolje. Hkrati je skupina soglasno opredelila bodoče delovne 
naloge: 
— obdelava sistema nujnih informacij o soodvisnostih v prostorskem siste-

mu, upoštevanje različnosti regij, lastniško strukturo, stopnjo proizva-
jalnih sil, itd., 

— razvijanje znanstvenih metod kvantitativnega ocenjevanja na konkret-
nih primerih ter njihovo posploševanje, 

— obdelava metod kvantitativnega ocenjevanja delovanja prostorskih kme 
tijskih sistemov in optimizacije njihovih struktur, 

— začetek proučevanja družbenih posledic delovanja prostorskih kmetij-
skih sistemov na osnovi kriterija stopnje življenjske ravni kmečkega 
prebivalstva. 
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V prvem delu sestanka delovne skupine za naselja so bili predstavlje-
ni štirje referati, ki naj bi služili kot predlog za dokončno izdelavo meto-
dologije ocenjevanja vpliva naselje in okolje: 
— J. Toth iz Madžarske je pripravil predlog tipizacije medsebojnih sovpli-

vov naselij na primeru Madžarske, 
— K. Bilwitz in H. Herman (DDR) sta izdelala metodologi jo proučevanja 

osnovnih sovplivov med naselji in prirodo in predlog ocenjevanja le-teh 
sovplivov, 

— I. Kanceblovska (SSSR) je predstavila metodologi jo vpl ivov naselij na 
prirodo, 

— M. Špes (Jugoslavija) pa predlog za proučevanje razlik v kvaliteti živ-
l jenjskega oziroma bivalnega okolja. 

V diskusiji smo pripravili tudi plan obveznosti, ki j ih morajo opraviti 
posamezni člani delovne skupine. Vse pripravljene materiale oziroma me-
todologije je skupina sklenila poslati vodj i delovne skupine. 

V okviru teoretsko metodološke skupine se je izoblikovala posebna 
podskupina, ki bo izdelala metodologi jo socialnega ocenjevanja vplivov 
človekovega okolja. Kot vodja te skupine je bil izbran Hönsch iz DDR, v 
skupini pa sta še dr. Vavrekova iz SSSR in Špes iz Jugoslavije. Ker pa sta 
obe sodelovali v skupini za naselja ravno s predlogi socialnih ocenjevanj 
razlik znotraj naselja in kvalitete življenjskega okolja, bo ves dosedanji 
material uporabljen tudi v podkomisij i za socialno ocenjevanje v okviru 
teoretsko metodološke delovne skupine. 

V delovni skupini »Rekreacija in okolje« je osnovno gradivo pripravil 
dr. Haverlant iz ČSSR, za področje Jugoslavije (Proučevanje destrukcije 
morskih obal) pa je poslal poročilo in matriko za omenjeno problematiko 
mag. Dušan Plut. Dodatni predlogi sodelavcev našega inštituta, podani na 
sestanku v Suowalkah: potrebna je diferenciacija med kratkoročnim in vi-
kend turizmom, v osnovne komponente za razvoj turizma je potrebno 
vključiti še komunikacijski sistem (telefoni, televizija) in informatiko 
nasploh. Primere, ki so j ih konsultanti obravnavali v skupini, so večinoma 
naslonjeni na izsledke iz Jugoslavije, bodisi da je šlo za problematiko iz 
gorskega (Alpe) , ali obmorskega (Jadran) sveta. 

Marijan Klemenčič 
Anton Gosar 

m>.jv v Drago Kladnik 
Metka špes 

Jugoslovanski simpozij z mednarodno udeležbo »Geografski problemi 
življenjskega okolja« (Celje, Velenje, Piran od 22. — 29. septembra 1978). 

Na pobudo Komisi je za znanstveno delo Geografskega društva Jugo-
slavije je Inštitut za geografi jo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 
pripravil mednarodni simpozij : Geografski problemi življenjskega okolja. 

Osnovni namen tega simpozija je bil, da bi rezultate naših raziskav 
predstavili širšemu krogu geografov iz Jugoslavije in tujine ter da bi se 
seznanili z metodami in dosežki raziskovalnega dela v ostalih republikah in 
tujini. Uspeh simpozija pa ni samo v izmenjavi izkušenj in spoznanj na 
medrepubliškem in meddržavnem nivoju, ampak še v tem, da je uspel ani-
mirati širok krog geografov iz združenega dela ter učiteljev srednjih in 
osnovnih šol. 

Na simpoziju je bilo 144 udeležencev, od tega 29 iz tujine, 13 pa iz 
ostalih republik Jugoslavije. Med udeleženci je bilo kar 62 učiteljev. Pre-
davatelji so predstavili 32 referatov, od tega jih je bilo iz tujine 14. Te re-
ferate je moč razvrstiti v tri več je skupine: 
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1. Teoretsko metodološki referati. Med njimi naj opozorimo na referat 
Avguština Laha: Ekonometrični in humanistični vidiki okolja in Karla 
Rupperta: Socialnogeografski aspekti varovanja okolja. Največje število 
tovrstnih referatov pa so prispevali strokovnjaki iz vzhodnoevropskih 
držav, ki so obenem tudi člani komisije za ocenjevanje vpliva človeka 
na življenjsko okolje pri SEV-u, tako n. pr. Andrej Kostrowicki: Eko-
loški problemi urbaniziranih regij, medtem ko sta Günter Haase in 
Vladimir Preobraženski predstavila metodološka izhodišča ekonomskega 
in neekonomskega vrednotenja sovplivov med prirodo in družbo. 

2. Referati, ki so nastali kot rezultat raziskovalnega dela nekaterih naj-
bolj ogroženih območij, na pr.: Oldrih Mikulik: Vrednotenje vpliva eko-
nomskih dejavnosti na življenjsko okolje na primeru modelnega območ-
ja Liberec; Anastasija Vavrekova: Izbrani vidiki empiričnih raziskav 
življenjskega okolja v modelni oblasti Bratislave; Enver Dukagjini, 
Bektesh Vidishiqui: Rezultati dosedanjih raziskav v Kosovski Mitrovici; 
Darko Radinja: Pokrajinske značilnosti industrijske onesnaženosti v 
Sloveniji; Dušan Plut: Pregled negativnih vplivov na življenjsko okolje 
s pomočjo matrike in bodoči prostorski razvoj Koprskega Primorja; 
Milan Orožen — Adamič: Oris problematike odpadkov v Ljubljani; 
Darka Uranjek — Domitrovič: Vpliv urbanizacije in deagrarizacije na 
oblikovanje omrežja centralnih naselij in kvaliteto življenjskega okolja; 
Andrej Cerne: Degradacija okolja na primeru Velenja; Metka Špes: 
Degradacija okolja na primeru Celja. 

3. Področni referati, katerih namen je prikazati vpliv določene zvrsti člo-
vekove dejavnosti na življenjsko okolje, na pr.: Miroslav Havrlant: Me-
toda ocene pokrajine za rekreacijo na primeru analize rekreacijskega 
območja ostravske industrijske regije; Adolf Malie: Cestni promet in 
življenjsko okolje; Heinz Neumeister in Joachim Heizmann: Ocena vpli-
va industrije na okolje; Walter Roubitschek: Ocena vpliva kmetijstva 
na varstvo okolja. 

Predstavitev rezultatov raziskav na slovenskih sondnih območjih smo 
povezali še s terenskimi ogledi. Največje zanimanje so, predvsem tuji 
gostje, pokazali za Velenje, kjer ob izdatni degradaciji ob rudniku in kas-
nejši rekultivaciji nastaja in se širi sodobno socialistično mesto po svoj-
stvenem prostorskem planu. 

Prvi del simpozija z referati in terenskimi ogledi je potekal v Celju 
in Velenju, udeleženci simpozija pa so lahko sodelovali še na dvodnevni 
ekskurziji v Slovensko Primorje. 

Metka Špes 

Dve posvetovanji o migracijah 

Simpozij o specifičnostih migracij 

V Piancavallu, nekaj kilometrov nad Pordennonom, v znanem zimsko 
športnem centru Dolomitov, je Komisija za migracije pri Geografskem 
društvu Italije pripravila simpozij o pojavu, oziroma specifičnostih migra-
cij (Convegno di Studi sui fenomeni migratori in Italia). Čeprav je bilo 
težišče proučevanja usmerjeno v okvir migracij prebivalcev Italije, so go-
stje iz Evrope in Amerike dodali tej temi teoretična in praktična izhodi-
šča na primerih iz svojih držav. 

Simpozij je v času med 28. in 30. aprilom 1978. leta zbral v organiza-
ciji Univerze v Trstu in na pobudo predsednika organizacijskega odbora 
prof. dr. Giorgio Vallussija okrog 200 geografov iz Italije, Jugoslavije, 
Francije, Velike Britanije, Kanade, Združenih držav Amerike in Švice. Iz 
Jugoslavije so, poleg avtorja tega prispevka, sodelovali prof. dr. Vladimir 
Klemenčič iz Inštituta za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljub-
ljani in prof. dr. Ivo Baučič iz Centra za proučevanje migracij Univerze 
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v Zagrebu. Referati iz omenjenega simpozija so bili tiskani že jeseni iste-
ga leta. Zbrani so v publikaciji Italiani in movimento, ki obsega 429 
strani teksta in kartografskega gradiva ter seznam udeležencev simpozi-
ja. 

V tem kratkem sestavku ni možno zajeti vsega, kar je na simpoziju 
poročalo 40 referentov, vendar bi iz tematike, ki je imela tri oporne točke: 
(teoretični del, problem izseljeništva in problem notranjih migracij) lahko 
izluščili nekatere najbolj zanimive ugotovitve. Georgio Vallusi je na pod-
lagi klasične Ravensteinove teorije o migracijah prikazal razvoj teorije 
migracij, vključujoč Lundsko geografsko šolo in definicijo Združenih 
narodov. V zaključni tipologiji deli migracije glede na vsebino v ruralne 
in urbane v vseh možnih kombinacijah, glede na čas trajanja le-teh pa 
dnevne, občasne, sezonske in dolgodobne. Zanimive teoretične prispevke 
so imeli še Kanadčan L. A. Kosinski, Anglež R. King in Švicar C. Raffe-
stin. 

Udeleženci iz Jugoslavije so se deloma priključili teoretičnemu raz-
glabljanju, deloma pa so prikazali razvoj, specifičnosti in rešitve proble-
matike migracij v samoupravni socialistični skupnosti. Ivo Baučič je v svo-
jem referatu nanizal celo vrsto primerov o vplivu migracij na začasno de-
lo v tujini, na spremembo življenja ljudi in na transformacijo kulturne 
pokrajine. Vladimir Klemenčič in Anton Gosar pa sta v skupnem refe-
ratu na podlagi podatkov o gibanju oziroma migracijah prebivalstva v 
Sloveniji predstavila stoletno migracijsko tradicijo v tej republiki in jo 
navezala na najnovejše migracijske posebnosti: začasno zaposlovanje na 
tuje in zaposlovanje delavcev iz drugih jugoslovanskih republik v Slove-
niji. Izhajajoč iz trditve, da gre pri gibanju prebivalstva za normalen 
pojav urbanizacije v vsaki družbeni skupnosti, predvsem pa v taki, ki 
doživlja intenzivno transformacijo, sta avtorja pokazala na specifičnosti, 
ki se kažejo v enotni emi — in imigracijski regiji. Na osnovi migracijske-
ga cikla na in iz dela v tujini sta avtorja postavila socialnogeografsko ti-
pologijo migracij na začasno delo v tujino. 

Anton Gosar 

Posvetovanje: Suvremeno stanje vanjskih migracija iz Jugoslavije i njihovo 
naučno istraživanje 

Primošten 9.-11. XI 1978 

Množično vključevanje naših delavcev v tokove mednarodnih migra-
cij, ki je še posebej specifično za obdobje po letu 1960, je odprlo celo vrsto 
različnih problemov, s katerimi se danes sooča naša družbena praksa. Po-
leg nekaterih pozitivnih učinkov, ki jih povzroča ta t. im. »začasna mi-
gracija«, se je pojavila kopica perečih problemov, katerih odpravljanje pa 
je bilo brez široko zasnovanega pristopa k proučevanju spremljajočih u-
činkov več ali manj neučinkovito. V smislu uspešnejšega reševanja nega-
tivnih učinkov je bilo v zadnjem času organiziranih več posvetovanj; med 
njimi zavzema posvetovanje v Primoštenu posebno mesto. Cilj posvetova-
nja v Primoštenu je bil predvsem v tem, da bi v medsebojni izmenjavi 
dosedanjih izkušenj pri proučevanju začasnih migracij našli kar najust-
reznejšo pot za nadaljnje reševanje škodljivih učinkov, hkrati pa tudi za 
kontinuirano spremljanje tega pojava na znanstvenem nivoju v okviru in-
terdisciplinarnih projektov. 

Posvetovanje je organiziral Centar za istraživanje migracija v Za-
grebu. Udeležili so se ga številni predstavniki družbeno-političnih orga-
nizacij, raznih zavodov, ki se ukvarjajo s problematiko registracije zapo-
slovanja ter predstavniki znanstvenih institucij iz vseh republik in po-
krajin. 
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V številnih referatih in diskusijskih prispevkih so bili obravnavani 
sledeči vidiki začasnega zaposlovanja v tujini: 
1. Družbeno-politični aspekti naših zunanjih migracij in vloga znanstve-

no-raziskovalnega dela. 
2. Gibanja delovne sile na mednarodnem tržišču ter njihov vpliv na jugo-

slovanske zunanje migracije. 
3. Osnovni družbeni procesi v obdobju začasnega bivanja v tujini. 
4. Idejno-politična vprašanja začasnega bivanja in dela v tujini. 
5. Osnovni družbeno-ekonomski in politični aspekti povratka in reinte-

gracije migrantov. 
6. Stanje in potrebe po raziskovanju migracijskih gibanj. 

Med udeleženci posvetovanja iz SR Slovenije so bili tudi slovenski ge-
ografi: prof. dr. Vladimir Klemenčič, univ. asistent Anton Gosar ter asi-
stenta pri Inštitutu za geografijo univerze Janja Miklavc in Rado Geno-
rio. Anton Gosar in Rado Genorio sta pripravila diskusijski prispevek z 
naslovom: Vrednotenje Prekmurja z vidika možnosti za vračanje zdomske 
delovne sile. S tem sta predstavila nekatere zaključke o zdomski proble-
matiki v omenjeni regiji s posebnim poudarkom na vračanje in ponovno 
vključevanje začasno zaposlenih v združeno delo. Vladimir Klemenčič pa 
je v svojem diskusijskem prispevku izrazil potrebo po povezanem inter-
disciplinarnem raziskovanju problematike začasnih migracij, in sicer na 
medrepubliški ravni ter v tesni povezanosti s prakso in njenimi zahte-
vami. Predlog je bil sprejet tudi v zaključku, ko so po medsebojni izme-
njavi informacij o dosedanjih rezultatih dela nakazali smernice za nadalj-
nje organiziranje in koordiniranje raziskovalnega dela na omenjeni prob-
lematiki. 

Rado Genorio 
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UDK 911.3:6.3. (453.33) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Klemenčič. M. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoško-
znanstvena enota za geografijo 

OBMESTNO KMETIJSTVO TRSTA 

Geografski vestnik, LI, (1079) 
Slov., (slov., angl.) 

članek obravnava povojne spremembe socialne sestave kmečkega 
prebivalstva in proizvodne usmerjenosti kmetijstva na Tržaškem. 
Posebej sta obdelani rajonizacija kmetijske proizvodnje in vloga 
kmetijstva v regionalnem razvoju Tržaškega. 

UDK 911.3:312:325.2 ( = 497—12) (71) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Genorio, R. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Inštitut za geografijo Univerze 
Edvarda Kardelja 

PRISPEVEK H GEOGRAFIJI SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA V 
KANADI 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

Težišče pričujoče razprave je usmerjeno v izhodiščne elemente na-
šega izseljenstva v Kanadi: v prikaz selitvenih tokov, ugotavljanje 
števila izseljencev v vseh generacijah ter v geografsko distribucijo 
izseljenstva v okviru posameznih provinc. 

UDK 911.2:628.12 (497.12) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Radinja, D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoško-
znanstvena enota za geografijo 

ONESNAŽENOST SLOVENSKIH REK IN NJENE POKRAJINSKE 
ZNAČILNOSTI 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

Avtor prikazuje onesnaženost rek v zahodnem delu Jugoslavije (Slo-
venija), ki jo je sprožila povojna industrializacija. Ugotavlja šir-
jenje, obseg in stopnjo onesnaževanja rek ter njihove degradacijske 
režime. To skuša pojasniti s splošnimi pokrajinskimi potezami Slo-
venije in posebnimi potezami njenih pokrajin. 

UDK 911.2:551.44 (497.12-116) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Kranjc, A. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa, SA-
ZU 

KRAS V POVIRJU LJUBIJE 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

Avtor opisuje povirje kraškega izvira Ljubije (Bele vode). Na stiku 
vulkanskih (Smrekovec) in karbonatnih (Golte) kamnin je razvit 
kontaktni kras. Poseben poudarek je posvečen vplivu človeka na 
erozijo in s tem na akumulacijo, kar je tod najbolje razvidno iz 
jamskih sedimentov. 



UDC 911.3:312:325.2 (=497—12) (71) = 20 

Genorio, R. 
Original scientific paper. Geography. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Institut of Geography Edvard 
Kardelj University. 

A CONTRIBUTION TOWARDS THE GEOGRAPHY OF THE 
SLOVENE IMMIGRANTS IN KANADA 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The present study focuses attention on the elemente determing the 
Slovene emigration to Canada: the migration currents, the number 
of emigrants (of all the different generations), and the geographical 
distribution over the individual provinces. 

UDC 911.3:63 (453.33) = 20 

Original scientific paper. Geography. 
Klemenčič, M. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts. Department of 
Geography. 

AGRARIAN PRODUCTION IN THE AREA SURROUNDING 
TRIESTE 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article outlines the post-war changes in the social structure 
of the farming population and the production trends in the farming 
of the Trieste area. Special attention is paid to the identification of 
different sectors of agrarian production as well as to the role of 
farming in the regional development of the Trieste area. 

UDC 911.2:551.44 (497.12—116) = 20 

Original scientific paper. Geography. 
.Kranjc, A. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst Research of the 
Slovene Academy of Arts and Sciences 

KARST IN LJUBIJA SPRING WATER BASIN 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian., English) 

The author describes Ljubija karst spring water basin (Bele vode, 
N Slovenia). It is the »contact karst« on the contact between vol-
canic (Smrekovec Mt.) and carbonate (Golte plateau) rocks. Special 
attention is paid to the human influence on the erosion and through 
it on the accumulation which is the best evident in cave sediments. 

UDC 911.2:628.12 (497.12) = 20 

Original scientific paper. Geography. 
Radinja, D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

LANDSCAPE CHARACTERISTICS AND RIVER-POLLUTION IN 
SLOVENIA 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenia, (Slovenian, English) 

The autor deals with the river pollution in the NW part of Yugo-
slavia (Slovenia) which is related to the past-war industrialisation. 
The amount, increase and the degree of the river pollution is iden-
tifed with the special regard to their degradation regimes. The 
observed situation is further explained by the consideration the 
general physical landscape characteristics of Slovenia and by the 
special conditions in smaller regions. 



UDK 910.2:551.482 (234.321.43) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Kolbezen, M. 
61000 Ljubljana, YU, Vojkova la, Zveza vodilnih skupnosti Slovenije 

TRANSPORT HRIBINSKEGA MATERIALA NA POTOKIH 
VZHODNEGA IN JUGOVZHODNEGA POHORJA KOT POSLEDICA 
EROZIJE TAL 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

študija prikazuje transportno aktivnost Dravinje ter njenih levih 
pritokov na podlagi direktnih meritev transportnega materiala. Pri 
tem ugotavlja, da prinašajo pohorski potoki še posebno veliko 
plavja, ki je prišlo v potoke s ploskovno denudacijo oziroma ero-
zijo v najširšem pomenu besede. 

UDK 911 (497.12) »franciscejski kataster« = 863 

Natek, M. 
61000 Ljubljana, YU, SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, 
Novi trg 4 

POMEN FRANCISCEJSKEGA KATASTRA ZA 
AGRARNO-GEOGRAFSKA PROUČEVANJA 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

V članku je razčlenjena vsebina franciscejskega katastra iz obdobja 
1817 — 1827. Prikazan je njegov pomen za vsa tista geografska pro-
učevanja, ki osvetljujejo razvoj posameznih pojavov v geografskem 
okolju skozi obdobje zadnjega poldrugega stoletja. Franciscejski ka-
taster je skoraj nepogrešljiv in nadvse dragocen primarni historični 
vir pri proučevanju razvoja podeželja in njegove globalne kmetijske 
in gospodarske usmerjenosti. Nanj pa se naslanjamo tudi pri prika-
zovanju razvoja teritorialne rasti naselij kakor tudi pri najrazlič-
nejših geografskih rekonstrukcijah nekdanjega hidrografskega ali 
prometnega ožilja na Slovenskem. 

UDK 910.1:911.3:312:323.32 = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Gosar, L. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inštitut SRS 

OCENJEVANJE PRIMERNE STOPNJE DEAGRARIZACIJE 
t — -
Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

Avtor pojasni metodo za izračun projekcije kmečkega prebivalstva 
z upoštevanjem korigirane deagrarizacije. Osnovni cilj je, izraču-
nati tisto število in starostno sestavo deagrariziranih, ki ne slabšata 
starostne sestave preostalega kmečkega prebivalstva. Rezultati pro-
jekcij kmečkega prebivalstva s korigirano deagrarizacijo dajo bolj 
realne ocene o rezervah kmečkega prebivalstva. 

UDK 910.1:001 = 863 

Znanost o znanosti. Geografija. 
Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoško-
znanstvena enota za geografijo 

RAZMIŠLJANJA O GEOGRAFIJI 

(Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

V članku obravnava avtor geografski predmet raziskovanja, položaj 
geografije v obči klasifikaciji znanosti, notranjo zgradbo geografije, 
vpliv različnih filozofskih spoznavnih nazorov v geografiji, uporab-
nost geografije v družbenem življenju in vlogo geografije kot na-
cionalne vede. 



UD C 911 (497.12) »Franzian Land — Register« = 20 

Natek, M. 
61000 Ljubljana, YU, Geographical Institute Anton Melnik of the 
Slovenian Academy of Arts and Sciences, Novi trg 4 

THE SIGNIFICANCE OF THE FRANZIAN LAND-REGISTER 
(CADASTRE) FOR AGRARIAN GEOGRAPHICAL RESEARCH 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article analyzes the contents of the Franzian cadastre made in 
the years 1817 — 1827. It explains its significance for all those lines 
of geographical study which seek to elucidate the development of 
the Individual phenomena in the geographical environment âs 
emerging during the last 150 years or so. Virtually indispensable, 
the Franzian cadastre is a historical source of paramount impor-
tance in the study of the development of the countryside and of 
its global agricultural and general economic orientation. Besides, it 
is valuable also for the explication of the development and the 
territorial growth of settlements as well as for the reconstruction 
of the various hydrographie and traffic networks in Slovenia. 

UDC 910.2:551.482 (234.321.43) = 20 

Original scientific paper. Geography. 
Kolbezen, M. 
61000 Ljubljana, YU, Vojkova la. Union of Water Community of 
Slovenia-Hidrology 

TRANSPORTATION OF THE ERODED MATERIAL ON THE 
STREAMS OF THE EASTERN AND SOUTHEASTERN POHORJE 
AS A CONSEQUENCE OF THE EROSION 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The study shows the transports effect of the Dravinja river and its 
left tributaris on the basis of the direct measurements of the tran-
sport material. The analyses show, that Pohorje streams transport 
especilly large quantities of the suspended material, witch come 
into them with the surface denudation, or erosion in the broadest 
sense. 

UDC 910.1:001 = 20 

Science of science. Geography. 
Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

REFLECTIONS ON GEOGRAPHY 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

In the paper the avtor deals the essence and object of geography, 
the position of geography in the general classification of sciences, 
the internal composition of geography, the influences and the 
reflections of different philosophical cognitive approaches to geo-
graphy, the application of the geography in the societal life and 
the role of geography as a science of nacional importance. 

UDC 910.1:911.3:312:323.32 = 20 

Original scientific paper. Geography. 
Gosar, L. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistic Institute of the SR of 
Slovenia 

A METHOD FOR CALCULATING AGRICULTURAL POPULATION 
PROJECTIONS INVOLVING A CORRECTED RURAL EXODUS 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Author explains the method for the calculation of the appropriate 
number of rural exodus in the following five years periods. The 
main purpose of the metod is to obtain more realistic estimates of 
the agricultural population reserves. The agricultural population 
projections calculated in this way do not worsen the age and sex 
structure of the remaining population inspite of the exodus. 



TOK 910.1:664.71:551.482 (497.12) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Radinja, D. 
61000 LJubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Pedagoško-
znanstvena enota za geografijo 

GEOGRAFSKO RAZISKOVANJE VODNIH MLINOV V SLOVENIJI 
Osnovne smernice za preučevanje 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

Smernice podajajo poglavitne metode za sistematično preučevanje 
vodnih mlinov. Izbrane so tiste, ki ustrezajo temu, da je večina mli-
nov že opuščena. V ospredju so tri glavne metode — kartografska, 
terenska in arhivska. Za terensko delo, na katerem je težišče, je 
izdelan nadroben vprašalnik in dodana so ustrezna pojasnila. 

UDK 911.551.49 (497. 12) = 863 

Strokovno poročilo. Geografija. Vodno gospodarstvo. 
Radinja, D. . . „ . 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, 
Pedagoško znanstvena enota za geografijo 

POMEMBNA, A TUDI SPORNA PUBLIKACIJA NAŠEGA VODAR-
STVA (Vodnogospodarske osnove Slovenije, Ljubljana 1978) 

Geografski vestnik, LI, (1979» 
Slov., (slov., angl.) 

Poročilo opozori na vsebinski in interdisciplinarni pomen Vodnogos-
podarskih osnov Slovenije. Te so prvič prikazane pregledno in za-
okroženo, nastale pa so v težnji po načrtnem gospodarjenju z vo-
dami. Poročilo jih kritično presoja z geografskega vidika, posebej 
se zadrži pri hidrogeografski terminologiji, pokrajinskih imenih ln 
zemljevidih. 

TOK 910:378.3:551.44 (497.12) »1977, 1978« = 863 

Geografija 
Habič, P. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa SAZU 

O DELU INŠTITUTA ZA RAZISKOVANJE KRASA SAZU V 
LETIH 1977 IN 1978 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

V poročilu je prikazana vsebina speleoloških, geoloških, geografskih 
in speleobioloških raziskav slovenskega krasa, dejavnost kraške mu-
zejske zbirke in druga aktivnost sodelavcev inštituta v letih 1977 
in 1978. 

UDK 91:165.4 »kras« = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija. 
Habič, P. , , 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa, 
SAZU 

PROBLEMATIKA GEOGRAFSKEGA VREDNOTENJA KRASA 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

Problemi geografske valorizacije krasa so povezani z vrednotenjem 
kraških površin, primernih za kmetijske, gozdarske, prometne, turi-
stične, industrijske, naselitvene, vodnogospodarske, varovalne in 
druge namene. Pri tem je treba upoštevati naravne in ekološke po-
sebnosti krasa in različne družbene potrebe ožjih in širših območij. 



UDO 910:378.3:551.44 (497.12) >1977, 1978< = 20 

Geography 
Habič, P. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst of the Slovene 
Academy of Arts and Sciences 

ABOUT THE WORK OF THE INSTITUTE FOR KARST 
RESEARCH OF THE SASA IN THE YEARS 1977 AND 1978 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 
The content of speleological, geological, geographical and speleobio-
logical researches of the slovene karst, the activity of the Karst 
museum collection and other Institutes collaborators activities in 
the years 1977 and 1978 are represented in the following report. 

UDC 910.1:664.71:551.482 (497.12) = 20 

Original scientific paper. Geography. 
Radinja, D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of 
Geography 

THE GEOGRAPHICAL RESEARCH ON THE WATER-MILLS IN 
SLOVENIA 
Basic guide-lines for the analysis 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Main methods for systematic research on the water-mills are pro-
vided in the form of guide-lines. Those were chosen that take into 
consideration the fact that most mills are by now abandoned. Three 
methods are primarily suggested: the cartographic, historical geo-
graphical and that of field-work. A detailed questionnaire was 
compiled for purpose of field-work investigations. 

UDC 91:165.4 >kras< = 20 

Habič, P. 
66230 Postojna, YU, Titov trg 2, Institute of Karst of the Slovene 
Academy of Arts and Sciences 

THE PROBLEMATICS OF GEOGRAPHICAL KARST EVALUATION 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The problems of geographical karst valorization are connected with 
evaluation of karst surfaces suitable for agricultural, forest, traffic, 
touristic, industrial, settling, water economic, nature conservation 
and other purpose. The natural and ecological karst properties have 
to be taken in account as well as different social requirements of 
selected and broader areas. 

UDC 911.551.49 (497.12) = 20 

Expert report. Geography. Water Management. 
Radinja, D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of philosophy. 
Teaching and Research Unit for Geography 

A IMPORTANT, BUT ALSO CONTROVERSIAL PUBLICATION OF 
THE WATER MANAGEMENT AUTHORITY (The Bases of Water 
Management in Slovenia, Ljubljana, 1978) 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian (Slovenian, English) 

The report stresses the importance and the interdisciplinary sig-
nificance of the publication: The Bases of Water Management in. 
Slovenia. This is the first comprehensive and all encompassing 
survey of these bases prepared in order to make possible a plan-
ned development and management of water resources. The report 
is a geographical evoluation with additional commentson the hydro-
geographical terminology, place-names and maps. 
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DELO INŠTITUTA ZA GEOGRAFIJO UNIVERZE 
EDVARDA KARDELJA V LETIH 1977 — 1978 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

Inštitutske raziskave so bile v letih 1977 in 1978 usmerjene na vidike 
celotnega, med seboj povezanega kompleksa prostorskih, socialnih in 
ekonomskih učinkov človekovega dela in življenja ter diferencirano 
na vidike regionalnih učinkov posameznih človeških dejavnosti, de-
la, bivanja, oskrbe, izobraževanja, prometa in izkoriščanja prostega 
časa. Z raziskavami smo opredeljevali probleme regionalnega pro-
cesa in tendence spreminjanja podobe kulturne pokrajine za potrebe 
družbenega planiranja in izobraževanja. 
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POROČILO O DELU GEOGRAFSKEGA INŠTITUTA ANTONA 
MELIKA SAZU V LETIH 1977 IN 1978 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slov., (slov., angl.) 

Poročilo prikazuje raziskovalno ter publicistično dejavnost inštituta. 
Glavne naloge so: geografija poplavnih področij na Slovenskem: 
proučevanje naravnega okolja Slovenije; geografsko vrednotenje 
prirodnega okolja za potrebe regionalnega planiranja; transformacija 
agrarne pokrajine v Savinjski dolini; tematska kartografija; izdaja 
XVI., XVII. in XVIII . knjige Geografskega zbornika. 
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THE WORK IN THE INSTITUTE OF GEOGRAPHY AT THE 
EDVARD KARDELJ UNIVERSITY OF LJUBLJANA DURING 
1977 — 1978 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

In 1977 and 1978 the research-work carried on in the Institute of 
Geography was oriented towards the aspects of the whole inter-
related complex of spatial, social and economic effects of man's work 
and life and differentiated into aspects of regional effects produced by 
individual activities of man: work, habvitation, supply, education, 
traffic, leisure-time activities. In our investigations we sought to 
define the problems of the regional process and to determine the 
tendencies in the chaning of the psysiognomy of the cultural area, 
an understanding of which is needed in social planning and in edu-
cational policy. 

UDC 910:378.3 (497.12) »1977, 1978« = 20 

Geography 
šifrer, M. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, The Geographical Institute Anton 
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THE REPORT ABOUT THE WORK OF THE GEOGRAPHICAL 
INSTITUTE ANTON MELIK AT THE SLOVENE AKADEMY OF 
ARTS AND SCIENCES DURING 1977 — 1978 

Geografski vestnik, LI, (1979) 
Slovene, (Slovene, English) 

The report describes the research and the publishing activities of 
the institute. The principal projects have been the following: the 
flood areas of Slovenia; physical environment in Slovenia; geo-
graphical evaluation of physical environment for purpose of regional 
planing; transformation of the agrarian landscape in Savinjska 
dolina; thematic cartography; the editing of the Volumes XVI — 
XVII I of 'Geografski zbornik'. 
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