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K N J I Ž E V N O S T 

IZ SLOVENSKE IN DRUGE JUGOSLOVANSKE KNJIŽEVNOSTI 

Vladimir Bračič: Dravinjske gorice s Podpohorskimi goricami in Savinskim, Založba Obzorja, 
Maribor 1985, s. 193. 

Ob vedno bolj redkih geografskih monografijah slovenskih pokrajin so Bračiče-
va načrtna prizadevanja na tem področju toliko bolj dragocena. Za Vinorodnimi 
Halozami (1967), Ptujskim poljem (1975) in Gozdnatimi Halozami (1982) je izšla 
že njegova četrta geografska monografija, tokrat o Dravinjskih in Podpohorskih go-
ricah ter Savinskem. Naslovi kažejo, da se avtor ukvarja predvsem s slabše prouče-
nimi, vsebinsko in problemsko specifičnimi, manj razvitimi območji severovzhodne 
Slovenije. 

Sorodne razvojne poteze obravnavanih pokrajin so omogočile podoben meto-
dološki pristop v vseh štirih študijah, ki je bil v šestdesetih letih značilen za geograf-
ska proučevanja številnih slovenskih pokrajin. To pomeni celovit regionalni pristop 
z izrazito težnjo po prikazu vseh pokrajinskih elementov, še posebej pa po prikazu 
poselitvenega razvoja in zemljiško-lastniške sestave ter s tem povezane socialno-
ekonomske problematike, kar je tudi v obravnavanih pokrajinah močno v ospredju 
njihovega regionalnega razvoja. V želji po enotnem prikazu avtor tudi v četrti knjigi 
izhaja iz posestno-zemljiške analize franciscejskega katastra in prvega popisa pre-
bivalstva leta 1869. Za prikaz regionalnega razvoja Dravinjskih goric je takšna me-
todologija nedvomno koristna in zanimiva, je pa zaradi tega avtor manj časa posve-
til najnovejšemu razvoju z urbanizacijo in intenzifikacijo kmetijstva vred, kar je v 
zadnjih petnajstih letih tudi tukaj močno prisotno. 

Knjiga obravnava tri sosednje in po sestavi sorodne pokrajinske enote med Po-
horjem in Konjiško-boško gorsko pregrajo. Ta razmeroma obsežen svet slovenje-
bistriške, konjiške in ptujske občine obsega 66 katastrskih občin in meri 318 km2. 
Sestavljajo ga trije slabo poznani in samosvoji predeli s sicer številnimi skupnimi po-
tezami, a vendar tudi dokaj različnimi pogoji za kmetijstvo kot osnovno in še do 
pred leti tudi glavno eksistenčno gospodarsko panogo. 

Obsežen uvodni prikaz sloni na številnih dosedanjih proučevanjih naravnogeo-
grafskih značilnosti, zlasti reliefa, klime in poplav ob Dravinji in Ložnici. Uvod v 
prikaz doslej komaj kaj proučenih družbenogeografskih razmer predstavlja krajše, 
zgodovinsko močno obarvano poglavje o razvoju kulturne pokrajine, ki posreduje v 
glavnem izsledke zgodovinskih študij, vseeno pa predstavlja uspešno interpretacijo 
razvoja tudi v soodvisnosti z naravnim okoljem. 
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Analiza pokrajine v luči franciscejskega katastra je omejena sicer le na spremi-
njanje kulturnih kategorij, medtem ko so posestno-socialne razmere iz razumljivih 
razlogov prikazane le za šest reprezentativnih katastrskih občin. Razvoj do leta 
1981 v celoti sicer ni pokazal večjih sprememb v izrabi zemlje, pač pa močnejšo 
usmeritev v tržno pridelavo, močno povečanje površin pod sadovnjaki in zmanjšanje 
tistih pod vinogradi in to domala v vseh katastrskih občinah. Te kulture so se umak-
nile z manj ustreznih površin in osredotočile na bolj ugodne. Z njivami sicer dokaj 
skromna pokrajina kaže tudi močnejšo rajonizacijo v kmetijski izrabi tal s posebno 
močno specializacijo in komercializacijo v vinorodnih Podpohorskih goricah. Ne 
glede na veliko razdrobljenost in pomešanost posesti ter nekatere druge slabše po-
goje pa so razmere za kmetijstvo vendarle še toliko ugodne, da bi bilo mogoče z 
mehanizacijo in drugimi agrotehničnimi ukrepi povečati njivske in vinogradniške 
površine. 

Precej pozornosti je avtor posvetil demografskemu razvoju, ki kaže izredno 
skromno rast, šibek prirodni prirastek in migracijski saldo, kar se pa v zadnjih letih s 
pospešeno urbanizacijo in gospodarskim razvojem lokalnih središč krepi. Zlasti ve-
liko je bilo selitev z obrobja v bližino zaposlitvenih središč, k železnici in cesti. Ur-
banizacija se širi tudi v podeželska naselja, kjer je le še nekaj nad 8% čistih kmeč-
kih gospodinjstev. Prehodni položaj regije, bližina Maribora in treh občinskih sre-
dišč pa je vendarle pripomogla k ugodnejšemu razvoju v vsem subpanonskem Po-
dravju. 

Knjigo zaključuje podroben pregled pomembnejših naselij, kar dopolnjuje ce-
lotno geografsko podobo pokrajine, v kateri pa ostaja še obilo odprtih vprašanj o 
njenem sodobnem regionalnem razvoju, med drugim tudi zaradi vpliva Maribora in 
vseh treh občinskih središč — Slovenske Bistrice, Konjic in Ptuja. 

Mirko Pak 

Janez Malačič: Sodobno obnavljanje prebivalstva in delovne sile. Državna založba Slovenije, 
Ljubljana 1985, s. 221. 

Kakor je zapisano v predgovoru, se knjiga loteva kompleksne, interdisciplinar-
ne in pomembne problematike sodobnega obnavljanja prebivalstva in delovne sile. 
V šestih osnovnih poglavjih, poleg uvodnega, je Malačič obdelal naslednjo proble-
matiko: tradicionalno reprodukcijo, značilnosti prehoda od tradicionalne k sodobni 
reprodukciji, posebnosti reprodukcije v socializmu, sodobno reprodukcijo prebival-
stva, sodobno reprodukcijo delovne sile ter stičišče in ločnice obeh reprodukcij. 

Avtor se je v veliki meri zadržal pri obravnavi reprodukcije delovne sile, kar je 
povsem razumljivo; današnji človek je bolj kot kdajkoli prej postal gospodarstvenik 
v najširšem pomenu besede (homo oeconomicus), razvoja sodobne družbe pa si ne 
moremo več zamisliti brez bolj ali manj učinkovitega usmerjanja in načrtovanja. Za 
osvetlitev reprodukcijskega procesa je bil potreben interdisciplinarni pristop, ki je 
omogočil ovrednotiti posamezne vplive, kakršni so gospodarski, politični, zdravstve-
ni, verski itd. Reprodukcija delovne sile pa je le del celovitega obnavljanja prebival-
stva, zato je moral avtor najprej osvetliti osnovne značilnosti reprodukcije prebival-
stva. Problematiko obravnava predvsem s teoretičnega vidika na primeru gospodar-
sko razvitih držav, kapitalističnih in socialističnih. Zaradi takega pristopa se zdi de-
lo, vsaj na prvi pogled, suhoparno. Ob branju, ki zaradi teoretične naravnanosti dela 
zahteva zbranost, pa taki pomisleki odpadejo. Bralca namreč pritegnejo logično za-
snovana poglavja, jasnost izražanja in osebni odnos avtorja do obravnavane snovi. 

Iz celotne vsebine velja izpostaviti dve, za geografa bližji tematiki: zgodovinski 
pregled značilnosti reprodukcije prebivalstva ter teorijo demografskega prehoda. 
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Izredno zanimiv je uvodni zgodovinski pregled o značilnostih reprodukcije prebival-
stva od prazgodovine do danes. Avtor obravnava obnavljanje prebivalstva predvsem 
z družbenega in ne le biološkega vidika, kar pripomore k celovitejšemu poznavanju 
družbenogospodarskih razmer v posameznih zgodovinskih obdobjih. Geografi bodo 
veseli sicer kratkega poglavja o teoriji demografskega prehoda. Čeprav je teorija 
sila preprosta in zelo uporabna, seveda ob že bolj ali manj znanih zadržkih, pred-
vsem za pedagoške namene, pa žal v slovensko demogeografijo še ni prodrla. Njeni 
osnovni postulati so uporabljeni v novem regionalnogeografskem učbeniku sveta za 
srednje usmerjeno izobraževanje. 

Za celovito strokovno oceno dela je potrebno mnogo več prostora, kot ga omo-
goča ta rubrika, še posebno ker je Malačičeva knjiga temeljno delo s področja de-
mografije v Sloveniji. To bi pridobilo na pomenu, če bi avtor vključil v obravnavo še 
demografska gibanja v deželah tretjega sveta ter podrobneje osvetlil značilnosti re-
produkcije prebivalstva v Jugoslaviji in zlasti Sloveniji. Vendar istočasno lahko tudi 
zagovarjamo avtorjev koncept: z omenjenimi dodatki bi delo ne pridobilo toliko na 
tehtnosti spoznanj, kolikor bi izgubilo na jedrnatosti in enotnosti. Vsekakor pa bi 
ilustracije močno popestrile vsebino. 

Delo je odlična osnova za obravnavo ožjih in širših demografskih vprašanj, 
hkrati pa sili h kritičnemu pretresu nekaterih avtorjevih stališč. Da ne bo nespora-
zuma: delo ni namenjeno le strokovnjakom, ki se ukvarjajo z demografskimi vpra-
šanji, temveč tudi drugim, tako tudi geografom. Učiteljem geografije po šolah bo še 
posebno dobrodošel po obsegu sicer skromen tabelarični dodatek, v katerem so po-
leg zgodovinskega pregleda razvoja prebivalstva podane demografske značilnosti 
posameznih delov sveta. 

Marijan Klemenčič 

Geografski zbornik XXIV, SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, Ljubljana, 1985, 245. 
strani. 

Zadnjo, 24. številko Geografskega zbornika sta uredila akademik prof. dr. I. 
Gams in dr. D. Meze. Uvodno besedilo I. Gamsa je posvečeno pokojnemu akade-
miku, prof. dr. S. Ilešiču, dolgoletnemu sodelavcu in upravniku Inštituta Antona 
Melika ter uredniku Geografskega zbornika. 

V Zborniku je natisnjenih sedem razprav. Obravnavi problematike Ljubljan-
skega barja — najobsežnejšega poplavišča v Sloveniji —, ki jo je v 23. številki načel 
M. Sifrer s študijo Nova dognanja o geomorfološkem razvoju Ljubljanskega barja, je 
v tej številki posvečenih pet razprav. 

M. K o l b e z e n obravnava hidrografske značilnosti poplav na Ljubljanskem 
barju (22 str., 1 karta, 5 tabel, 10 slik med besedilom, 1 karta v prilogi). Uvodoma 
opiše obseg pogostih in izjemno velikih poplav. Kljub dolgotrajnim prizadevanjem 
se le-ta ni bistveno zmanjšal. Poplave nastopajo povprečno 11-krat na leto, najpo-
gosteje jeseni in pozimi. Največkrat trajajo tri dni, izjemoma pa celo 19 dni. Naravo 
poplav določa kombinacija hudourniškega površinskega in bolj umirjenega kraškega 
dotoka na Barje. Poplave so nadalje posledica neznatnega strmca Ljubljanice in bar-
janske ravnice. Na njihov obseg in trajanje vplivajo tudi dvignjene brežine, ki zadr-
žujejo odtok visokih voda ter talna voda, ki se nabira nad komajda nagnjenimi ne-
propustnimi plastmi tik pod površjem. Zaradi nezadostnega vzdrževanja stranskih 
odtočnih jarkov prihaja tudi do ponovnega zamočvirjanja zemljišč. 

Razprava F. L o v r e n č a k a Pedogeografske in vegetacijsko geografske 
značilnosti poplavnega sveta na Ljubljanskem barju (19 str., 2 tabeli, 5 slik med be-
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sedilom, 1 karta v prilogi) prikazuje značilnosti obeh pokrajinotvornih dejavnikov 
kot posledico razvoja površja, matične osnove, hidroloških značilnosti, podnebja in 
človekovih posegov v pokrajino. Na finozrnatih, slabo prepustnih rečnih, jezerskih 
in močvirskih sedimentih z visoko talnico, ki jih pogosto dosegajo poplave, so se 
razvila oglejena mineralna in različno debela organska tla. Delež prvih se je povečal 
na račun drugih predvsem zaradi osuševanja Barja in izkoriščanja šote. Zaradi sla-
bih fizikalnih in kemičnih lastnosti te prsti manj ustrezajo za kmetijsko izrabo. 

Za današnjo sestavo vegetacije na poplavnem svetu je značilna prevlada zelišč-
nih, zeliščno mahovnih in grmovnih združb. Značilni gozdni sestoji — nekateri od 
njih so bili v preteklosti na Barju bolj razprostranjeni — prekrivajo le manjše skle-
njene površine. 

Kmetijsko izrabo Ljubljanskega barja prikazuje M i l a n N a t e k (21 str., 
2 tabeli, 5 slik med besedilom, 1 karta v prilogi). Zaradi fizičnogeografskih značil-
nosti sta Barje in njegovo obrobje manj ustrezna za kmetijsko izrabo. Zemljišča je 
treba skrbno gnojiti, redno trebiti in vzdrževati omrežje osuševalnih jarkov, kar dra-
ži obdelavo. V zadnjih desetletjih so se zaradi družbenogeografskih sprememb trav-
niki razširili na račun njiv. Pač pa so se sklenjene njivske površine ohranite na iškem 
vršaju, medtem ko so se drugje na obrobju skrčile tudi zaradi pozidave. Živinoreja 
je postala osnovna panoga kmetijstva. Na poplavnem, osrednjem delu barjanske 
ravnice je prišlo do opuščanja kmetijskih površin in ponovnega zamočvirjanja. 

Raba kmetijskega potenciala Ljubljanskega barja še vedno ni dokončno rešena. 
Kaže pa, da moramo tudi v prihodnosti računati z večnamensko rabo barjanskih po-
vršin. 

M. O r o ž e n - A d a m i č je avtor študije Prebivalstvo, poselitev in promet 
na Ljubljanskem barju (53 str., 8 tabel, 24 slik, 3 karte med besedilom). V 20. sto-
letju se je število prebivalcev na Barju in njegovem obrobju naglo povečalo, kar je 
posledica razvoja Ljubljane. Podeželska naselja so v prvi polovici tega stoletja obču-
tila odseljevanje in deagrarizacijo. Danes sta procesa sicer omiljena, prihaja pa do 
intenzivnejšega doseljevanja nekmečkega prebivalstva. Rast prebivalstva se bo po 
mnenju avtorja nadaljevala. Ljubljana in bližnja naselja se bodo namreč širila tudi 
na Ljubljansko barje, čeprav vrsta razlogov govori v prid pozidave obrobnega gri-
čevja. Ob upoštevanju dosedanjega in bodočega razvoja naselij razlikuje avtor v po-
selitveni zasnovi štiri enote: naselja med Ljubljano in Vrhniko (A), med Ljubljano 
in Grosupljem (B), naselja na južnem obrobju Ljubljanskega barja (C) ter naselja v 
njegovem osrednjem delu (D). Po letu 1869 so se najhitreje razvijala naselja v eno-
tah A in B, najpočasneje pa je število prebivalcev naraščalo v enoti C ter v naseljih 
Lipe in Črna vas (sestavni del enote D). 

Današnja razporeditev prebivalstva je posledica razvoja v 20. stoletju — razpo-
reditve prometnega omrežja in s tem povezane možnosti zaposlitve zunaj kmetijstva 
ter doseljevanja nekmečkega prebivalstva. 

V zadnjem delu avtor opiše razvoj prometnega omrežja. Z železnico je dokonč-
no propadel vodni promet, za prevoze lokalnega prebivalstva pa je danes osnovnega 
pomena dokaj gosta cestna mreža. 

M i l a n N a t e k je obdelal tudi izrabo pogonske moči tekočih voda (28 str., 
3 tabele, 9 slik med besedilom, 1 karta v prilogi). Ljubljanice in njenih pritokov za-
radi majhnega strmca na barjanski ravnici sicer ni bilo mogoče izrabiti, pač pa so za 
pogon ustrezali predvsem srednji in zgornji deli barjanskih pritokov. Na njih je bilo 
ob začetku stoletja kar 323 obratov na vodni pogon (poleg mlinov in žag še nekaj 
elektrarn in drugih obrtnih delavnic). Mlini so bili tako kot drugod po Sloveniji se-
stavni del samooskrbnega kmetijstva in so skupaj z njim tudi umirali. Najprej so. 
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propadli manjši kmečki mlini. Žage so nastajale predvsem ob večjih potokih in na 
prometnih točkah v bližini naselij z lesno trgovino ali lesno predelovalno industrijo 
ter v zaledju bogatih gozdov. Kasnejši industrijski predelavi lesa pa se niso mogle 
zoperstaviti. Medtem ko je bilo propadanje mlinov najhitrejše po zadnji vojni, je 
bilo sedem desetin žag opuščenih že pred njo. Danes obratuje v bližnjem zaledju 
Barja vsaj občasno še sedem mlinov in osem žag. Zgradbe nekdanjih obratov na 
vodni pogon, ki še stoje, so običajno dobile novo funkcijo. 

Še posebej zanimiva je študija, v kateri K a r e l N a t e k celovito obravna-
va sušo v Sloveniji leta 1983 in njene posledice (55 str., 12 tabel, 8 slik med besedi-
lom). Njene nevarnosti se pri nas premalo zavedamo. Tudi zakonodaja in znanost ji 
doslej nista posvečali posebne pozornosti. 

Ker enotne definicije suše ni, jo Natek opredeljuje kot »tolikšno negativno od-
stopanje od normalne množine in razporeditve padavin, da le te ne zadoščajo za 
uspevanje naravnega in kulturnega rastja ter za normalni potek površinskega in 
podzemeljskega odtekanja vode, kar povzroča motnje v delovanju človeške družbe 
in s tem določeno škodo«. Avtor je sušo označil s pomočjo povprečnih letnih mno-
žin padavin, njihove letne in mesečne variabilnosti, ter mesečne razporeditve, z za-
poredjem in trajanjem vremenskih situacij ter s pomočjo sušnih obdobij in s posred-
nimi ter neposrednimi posledicami suše. 

Leto 1983 je bilo v meteorološkem pogledu za večji del Evrope izjemno. Nad 
našimi kraji so prevladovala dolga obdobja z anticiklonalnim tipom vremena. Majh-
ni količini padavin in dolgotrajnim sušnim obdobjem so se pridružile še nadpovpreč-
no visoke temperature in velika vetrovnost. Dokončno so sušo prekinile šele izdatne 
padavine ob koncu leta. Avtor opredeljuje sušo 1983 kot štiridesetletno. Njene po-
sledice so bile zato številne. Odrazile so se v dolgotrajnih obdobjih nizkih voda in v 
krčenju snežišč. Največjo škodo pa je utrpelo kmetijstvo (za 20% nižji pridelek). 
Kljub manjši proizvodnji električne energije pa večjih redukcij v Sloveniji ni bilo. 
Precej stroškov in težav je bilo pri oskrbi s pitno vodo. Ko bi se zavedali nevarnosti 
suše in ustrezno ravnali, bi se vsaj tem težavam lahko izognili, nekatere učinke pa bi 
lahko vsaj omilili. 

Dosedanja preučevanja Inštituta Antona Melika kažejo, da siloviti vetrovi na 
Slovenskem niso redki, saj povzročajo precej škode. Nastopajo predvsem pozimi, 
poleti pa lahko spremljajo huda neurja. M. Š i f r e r in M. O r o ž e n - A d a m i č 
poročata o geografskih značilnostih in posledicah viharja, ki je med 9. in 11. febru-
arjem prizadel del Gorenjske in Posočja (33 str., 24 slik, 3 tabele in 1 karta med be-
sedilom). Gibanje zraka je spodbudilo polje visokega zračnega pritiska severno od 
Alp in globok ciklon južno od njih. Največ škode so vetrovi povzročili pod prevali in 
ob ustju alpskih dolin, ki so usmerjali zračne tokove v prizemni plasti. Vihar je moč-
no prizadel zlasti starejša drevesa in iglavce, podiral je kozolce, poškodoval električ-
no in telefonsko omrežje, odkrival strehe. Značilno je, da so starejše zgradbe v str-
njenih agrarnih naseljih vihar bolje prestale od sodobnih stavb z lahkimi in enostav-
no zasnovanimi ostrešji. Po prvih ocenah je škoda znašala skoraj tri milijarde dinar-
jev. 

Marjan Bat 

Atlas Slovenije, Geodetski zavod SR Slovenije in Mladinska knjiga, vodil in uredil Vili Kos, 
Ljubljana 1985, str. 366 

Naslov nas pravzaprav ne sme zapeljati, ker ne gre za zbirko raznovrstnih kart, 
kakor je običajno pri atlasih, temveč za istovrstne karte, ki pa so zato v precej po-
drobnem merilu, namreč 1 : 50000. Pravzaprav so v največjem, v katerem so pri 
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nas geografske karte še v prosti prodaji. Hkrati pa je število takih kart tolikšno, da 
atlas ni preobsežen, saj bi npr. s kartami v naslednjem večjem merilu (1 : 25000) 
dobili kar štirikrat obsežnejši atlas, čeprav je že sedanji precej zajeten. Slej ko prej 
pa gre za topografske karte in topografski atlas, kar bi pri ponatisu kazalo upošteva-
ti in naslov ustrezno dopolniti. Še posebno, ker je za tisk pripravljen Atlas Slovenije 
v pravem pomenu besede (v organizaciji Inštituta za geografijo univerze E. Kardelja 
v Ljubljani). 

Tudi naslednja pripomba se nanaša na naslov, tokrat na njegov drugi del. Atlas 
namreč ne prikazuje vse Slovenije. Sega sicer preko republiških meja, vsega narod-
nostnega ozemlja pa vseeno ne vključuje, saj pogrešamo zlasti Porabje in zahodni 
del Beneške Slovenije pa tudi Koroška in Goriška nista celotni. Obseg atlasa se zato 
ne nanaša ne na republiško in ne narodnostno ozemlje, temveč na nekaj vmesnega. 
O njegovem obsegu so očitno odločali tehnični razlogi, bržkone obseg robnih kart 
(listov). Vseeno bi kazalo naslov atlasa dopolniti (Atlas SR Slovenije). Še bolje pa 
bi bilo, ko bi ta v naslednji izdaji zajel še preostalo narodnostno ozemlje in bi vse-
binsko ustrezal sedanjemu naslovu. 

Naslednje osnovna poteza atlasa, ki jo kaže posebej omeniti, je razkosan prikaz 
Slovenije. Posamezni listi topografskih kart, kakor jih za to merilo poznamo (za SR 
Slovenijo jih je nekaj čez petdeset), so v atlasu razrezani tako, da so na posameznih 
straneh prikazani po četrtinah. Tako razdrobljena podoba Slovenije je sicer nekoli-
ko omiljena, ker je po dve strani atlasa mogoče gledati hkrati, vendar je večina ta-
kih polovičnih kart odtisnjena s presledkom v sredini; vseeno pa jih je mogoče šteti 
za celote. Zato avtorji ne govore o 218 kartah na prav toliko straneh, temveč le o 
109 kartah na dvojnih straneh. Tak prikaz topografskih kart izbranega merila, ki je 
obenem odločal o formatu in obsegu atlasa, se je izkazal še za sprejemljivega, če-
prav je na vsaki strani prikazanega le okoli 132 km2 ozemlja. Razdrobljenost prika-
za je omiljena tudi z vrstično razporeditvijo kart, kar na začetku atlasa nazorno po-
nazarja posebna preglednica, ki njegovo uporabo močno olajša. Škoda le, da na njej 
ni prikazana še povezava s kartami drugih meril (1 : 5000, 1 : 25000, 1 : 100000). 
V vodoravnih vrstah nanizanim kartam seveda lažje sledimo v smeri vzhod—zahod, 
kakor v smeri jug—sever, vendar nam številke na njihovem spodnjem in zgornjem 
robu tudi iskanje kart v meridianski smeri precej olajšajo. Na ta način razvrščena 
zbirka številnih kartnih odsekov je tudi v knjižni obliki še kar pregledna. Atlasa vse-
eno ne kaže jemati s seboj na pot, saj je pripravnejši za uporabo doma. Temu je 
pravzaprav tudi namenjen, saj je zasnovan kot družinski atlas in s tega vidika je tre-
ba njegovo vsebino tudi presojati. 

Pri tem naj takoj podčrtamo, da atlas še zdaleč ni le enostaven razrez običajnih 
topografskih kart pa tudi ne zbirka prirejenih občinskih kart. Kakor beremo v po-
glavju, ki pojasnjuje nastanek atlasa (za njegovo razumevanje je poglavje zelo ko-
ristno), so občinske karte njegovo izdajo sicer spodbudile, dejansko pa se je atlas 
naslonil na našo najbolj nadrobno karto, ki je za vso Slovenijo nastala po zadnji voj-
ni docela na novo. Gre za osnovno državno karto (ODK) v merilu 1 : 5 000 (za gor-
ski svet 1 : 10000), pravzaprav za temeljni topografski načrt (TTN), kakor ga v zad-
njem času označujemo. Ker so posamezni listi TTN nastajali dalj časa, so osnovo 
atlasa s pomočjo aerofotogrametričnih posnetkov za vso Slovenijo dopolnili še leta 
1980 in 1981. Atlas ponazarja torej stanje izpred nekaj let, pomeni torej najnovejši 
prikaz SR Slovenije. 

Vsebinsko najpomembnejši sta seveda zasnova in priredba v atlasu objavljene-
ga kartografskega gradiva. Moremo reči, da je oboje tehnično in vsebinsko lepo 
uspelo. Zaradi skladnih in umirjenih barv so karte že na oko prijetne, kar velja tudi 
za znake. Visokogorski svet je sicer morda malce preveč rdečkast, vendar je to prej 
stvar okusa, kakor česa drugega. V celoti so karte tehnično skrbno izdelane, zato so 
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privlačne in tudi subtilne. Oceniti jih moremo za zelo solidne. 
Temu ustrezna je tudi njihova vsebinska izpeljava. Predvsem je pomembno, da 

karte niso prenatrpane, saj so pregledne in prav nič utrujajoče, a tudi preveč prazne 
ne. Posamezni elementi so sicer različno posplošeni, a glede na merilo nikjer na 
škodo natančnosti, prej nasprotno. Bistveno vsebino kart prikazujejo trije naravni 
elementi (relief, vode, gozd) in trije antropogeni (naselja, prometno omrežje, geo-
grafska imena). 

Relief je prikazan z 20-metrskimi izohipsami in preciziran z izborom višinskih 
točk ter specifiziran z nekaterimi znaki, med katerimi velja omeniti »vrtačasto zem-
ljišče«, kar za Slovenijo, čeprav v posplošeni obliki, nikakor ni brez pomena. K večji 
izraznosti reliefa pripomore še enostranska osenčenost strmin, kar pa ima, kot ve-
mo, poleg dobrih tudi slabe strani. — Vodovje je z omrežjem tekočih in stoječih vo-
da prikazano precej popolno, ni pa izvirov, tudi večjih ne. — Od vegetacije nam 
umirjena zelena barva prikazuje razširjenost gozdnih površin, ne pa tudi kulturnih. 
Cestno omrežje ni razčlenjeno po tehnični razdelitvi, temveč po upravni, kar je 
pravzaprav razumljivo. Praktično usmerjena naj bi bila razčlenitev drobne prometne 
mreže (kolovozi). — Naselja so prikazana tako, da je poleg oblike (s poenostavlje-
nimi tlorisi) prikazana z razčlenjenimi napisi tudi njihova velikost (pravzaprav števi-
lo prebivalstva) in sicer s petimi kategorijami, vendar pa naselja z več kot 1000 pre-
bivalci niso razčlenjena. — Pri sestavljanju kart so geografska imena posebno po-
glavje. Ne gre le za imena naselij in njihovih delov, temveč tudi za reliefna, vodna, 
ledinska in druga. Reči moremo, da je imenski inventar naših povojnih kart vse bolj 
izpopolnjen, saj je zanj čedalje več zanesljivih virov (Krajevni leksikon Slovenije, 
dve karti geografskih imen za zamejsko Slovenijo itd.). Tudi v atlasu je imenoslovni 
del skrbno sestavljen. To seveda ne pomeni, da smo z izborom in pisavo geografskih 
imen v njem povsem zadovoljni, toda dosežek je očiten. Če izvzamemo posamezno-
sti, v atlasu še najbolj pogrešamo vrsto pokrajinskih imen. 

Glede kart še naslednja pripomba. Menimo, da bi precej pridobile na uporab-
nosti z vrisanimi občinskimi mejami, če že ne z mejami krajevnih skupnostih. Na 
posebnih kartah pa bi bila dobrodošla tudi prikaza geografske in planske regionali-
zacije Slovenije, saj njune pokrajinske oznake javna občila pogosto uporabljajo, ob-
seg regij pa je premalo znan. 

Vsebina atlasa pa s kartografskim gradivom še ni izčrpana. Dobro petino celot-
nega obsega zavzema besedni del, dopolnjen s 180 barvnimi fotografijami, med ka-
terimi je več celostranskih posnetkov iz zraka, ki niso le impresivni, temveč tudi na 
moč instruktivni, tako da bi si jih želeli še veliko več, morda kar v posebni publika-
ciji. S prijetnim besedilom zarisane oznake pokrajin so smotrno dopolnilo kart, za-
snovane pa so predvsem z vidika njenih naravnih in kulturnih znamenitosti, kar je 
glede na to, da jih je sestavil biolog z Republiškega zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine (Stane Peterlin s sodelovanjem Davorina Vuge), tudi razumljivo. 

Atlas se zaključi z obsežnim imenskim kazalom, ki vsebuje okoli 50000 imen, 
kar je že samo po sebi dragoceno, predvsem pa pripomore k večji uporabnosti atla-
sa — kart in besedila. 

Z Atlasom Slovenije smo dobili dragoceno delo, ki ni pomembno le kartograf-
sko in ožje strokovno, temveč tudi širše kulturno. Še posebno pomembno je za geo-
grafe, bodisi za izobraževalne ali druge namene. Poleg številnih sodelavcev, ki so za 
tako delo potrebni, ima zanj nedvomno največ zaslug Vili Kos, vodja kartografskega 
oddelka Geodetskega zavoda SR Slovenije, ki mu želimo še veliko podobnih podvi-
gov, nemara tudi s širšim krogom sodelavcev, atlasu pa želimo še veliko ponatisov. 

Pri tako obsežnem delu, kakor je atlas, je razumljivo, da se drobnim spodrslja-
jem ni mogoče docela izogniti. Njegovi sestavljalci se tega dobro zavedajo, zato kar 
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dvakrat omenjajo željo, da bi s pomočjo bralcev drobne pomanjkljivosti odpravili. 
Čeprav ni namen, da bi nanje na tem mestu sistematično opozorili, naj vseeno ome-
nimo tiste, na katere smo naleteli mimogrede. 

Na k a r t a h predvsem pogrešamo, da znaki za naselja ne razlikujejo med 
živimi in opuščenimi zaselki oziroma samotnimi kmetijami pa tudi ne med stano-
vanjskimi hišami in gospodarskimi poslopji (kozolci, seniki, planinami). — Marsika-
tero pokrajinsko ime manjka, npr. Spodnja Savinjska dolina, drugod so napisi pre-
več stisnjeni, npr. Vipavska dolina, ali pa oznake niso najustreznejše, npr. Kobansko 
za Kozjak ali Košenjak, Pivška kotlina za Pivko. Ponekod je neustrezna pisava, npr. 
Goriška brda namesto Goriška Brda, Moravske toplice namesto Moravske Toplice, 
drugod je neustrezna pisava drugih imen, npr. Timava za Timav, Temenica za Preč-
no (od Luknje navzdol), obmejna Idrijca namesto Idrija, Pasica (voda) namesto Ce-
renščica, Terme Čatež namesto Čateške Toplice, cigansko naselje Hudorovac, Braj-
dič itd. namesto romsko naselje. Tu in tam pogrešamo nekatere oznake, npr. za HE 
Dravograd, HE Vuzenica, premogovnik Trbovlje, označen pa je premogovnik pri 
Kočevju, čeprav je opuščen. 

V t e k s t u je Krupica namesto Krupa, Murica namesto Ščavnica (pri Ljuto-
meru), ponekod so imena pisana z malo začetnico namesto z veliko (Goriška brda, 
celjska kotlina, Čateške toplice) ali obratno (Kraška Ljubljanica, Pivški Krak, Bela 
Krajina). Ponekod so oznake dvoumne, npr. Slovenska Istra in Obala (kar je eno in 
isto), Bela krajina in Kolpska dolina (prav tako); Kozjansko naj bi se raztezalo med 
Voglajno in Sotlo, kar je preobsežno. Med tekstom in kartami je ponekod nesklad-
je, npr. Košenjak in Kobansko, Pasice in Pasjice, predvsem pa tekst uporablja vrsto 
pokrajinskih imen, ki jih na kartah ni. 

V l e g e n d i na koncu atlasa kaže zamenjati »širši vodotok« za reko in »ožji 
vodotok« za potok, »občasno površinsko vodo« za poplavni svet ali poplavišče in 
»merilec« za merilnik. i 

Vsi nakazani primeri so drobni in osnovne vrednosti atlasa prav nič ne zmanj-
šujejo. Omenjamo jih le zato, ker utegnejo koristiti pri izpopolnjevanju druge, še 
bolj dognane izdaje. 

Darko Radinja 

Franjo Baš: Stavbe in gospodarstvo na slovenskem podeželju. Izbrani etnološki spisi. Izdala 
Slovenska matica, Ljubljana 1984, 386 strani. 

Pokojni prof. F. Baš, soustanovitelj Geografskega društva Slovenije in soute-
meljitelj njegovega glasila — Geografskega vestnika, je bil vsestranska osebnost. 
Njegove študije segajo na različna področja temeljnih nacionalnih znanosti. Med 
drugim ga uvrščajo tudi med utemeljitelje tiste smeri v slovenski etnologiji, ki se je 
oblikovala iz geografskih in zgodovinskih podlag ter se je usmerila predvsem v pre-
učevanje materialne kulture podeželja (razvoj in namembnost stavb, agrarnega in 
neagrarnega gospodarstva). S tega področja je obilo temeljnih spoznanj, ki pomaga-
jo tudi geografu osvetliti prenekatero razvojno in sočasno funkcijsko značilnost na-
šega podeželja v preteklosti in sedanjosti. Zato iščemo v Baševih razpravah, med 
drugim tudi v njegovih etnoloških spisih, tista osnovna spoznanja, ki na podlagi 
vzročno-posledične členitve pa z razvojnega, funkcijskega in kompleksnega vidika 
pojasnjujejo posamezne pokrajinske sestavine, njihovo socialno, tehnološko-proiz-
vodno in gospodarsko namembnost in veljavo. 

Iz številnih Baševih etnoloških spisov, ki obsegajo nad 130 bibliografskih enot 
in so bili objavljeni v več kot štiridesetih različnih knjigah, zbornikih, revijah, časrii-
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kih in drugod, je urednik knjige, avtorjev sin, etnolog dr. A. Baš, izbral 22 najbolj 
značilnih in pomembnih; predvsem tiste, ki so s svojo metodološko zasnovo in vse-
binsko dognanostjo ohranili znanstveno veljavo do danes. V knjigi ponatisnjeni Ba-
ševi etnološki prispevki so nastali v razponu petintridesetih let (1925—1960). Tudi 
s tega gledišča pomenijo za zgodovino etnološke misli in znanosti nasploh dragoce-
no pričevanje o njeni razvojni poti, raziskovalnih usmeritvah in dosežkih. 

Knjiga je razdeljena na sedem vsebinsko zaokroženih poglavij. V prvem delu, 
Stanovanjska hiša, je šest sestavkov. Uvodoma je v izvirnem besedilu natisnjena štu-
dija iz leta 1958, Uvod v zgodovino stanovanjske hiše na Slovenskem, ki je 
bila namenjena za geslo o stanovanjski hiši v Gospodarski in družbeni zgodovini 
Slovencev, in sicer v Zgodovini agrarnih panog I. Sledita prispevka o nekmečki sta-
novanjski hiši, prvi Iz zgodovine hiše v Kropi in drugi Rudarska hiša v Idriji. Nada-
lje je podrobnejši prikaz o nastanku, razvoju in preobrazbi dimnice v hribovju sever-
no od Drave, med Slovenskimi goricami in Strojno na Koroškem. Z vso potrebno 
(tehnično) dokumentacijo pa s posameznimi razvojnimi stopnjami je orisana samot-
na hribovska Dravčbaherjeva (ali Dravčarjeva) dimnica v Šentjanžu nad Dravčami. 
S pregledom oblik in razvoja kmečkega pohištva v Podravju in Pomurju od 18. stol. 
dalje je sklenjena prva skupina razprav. 

V drugem sklopu so predstavljena gospodarska poslopja. V pregledu so prika-
zane vrste in nameni kmečkih gospodarskih stavb in zgradb na Slovenskem ter nji-
hov razvoj. Posebej so prikazana gospodarska poslopja v Savinjski dolini, ki so zara-
di komercializiranega hmeljarstva spremenila zunanjo podobo in nekdanjo namemb-
nost. Tudi v tretjem poglavju, Agrarno gospodarstvo, je objavljenih šest razprav. 
Uvodoma je ponatisnjen Življenjski nivo kmeta, razprava, ki je leta 1938 izšla v 
prvem zvezku knjige Socialni problemi slovenske vasi. Temu sledijo precej obsežne 
Pripombe k požigalništvu, ki je bila značilna oblika trebljenja in pridobivanja obde-
lovalnega sveta v predindustrijski dobi. Tudi študija Karta motik na Slovenskem 
predstavlja oblike, namene ter pokrajinsko tipologijo tega najbolj razširjenega po-
ljedelskega orodja pri nas. Izgoni na Dravskem polju so prikazani kot svojevrstna 
oblika gospodarske izrabe tal na prehodu potokov oziroma dolin iz hribovja v pro-
strane ravnice. Hmeljarstvo v Savinjski dolini, ki je prva Baševa študija, je prikaza-
no z zgodovinskega, geografskega in etnološkega vidika. V spisu K vprašanju štajer-
ske preše so opisane oblike in njena vloga pri razvoju vinogradništva in sadjarstva. 

Četrto poglavje je namenjeno orisu podeželske obrti. Prikazani so zadrečki lon-
čarji od 18. stoletja dalje, ki so prenehali z izdelavo lončene posode med obema voj-
nama. Tudi oris cehovskega tkalstva v Dravski dolini (Vuzenica) temelji na arhiv-
skem gradivu. V študiji, Pohorsko steklo, je orisan razvoj takoimenovanega gozdne-
ga steklarstva iz začetka 18. stoletja. V petem delu knjige sta objavljeni dve razpra-
vi. V prvi avtor razmišlja o karakterologiji prebivalcev v štajerskem delu Podravja. 
Ugotovil je med drugim, da so pokrajinske, zgodovinske in antropološke razlike po-
membno soodločale o nastanku dveh ljudskih značajev: o Pohorcu na eni strani in 
slovensko-goriškem kmetu na drugi strani. V drugi razpravi, Ljudje in ljudske kultu-
re v spodnji Severovzhodni Sloveniji, je poleg geografskih značilnosti ozemlja in 
njegove razčlenitve prikazana tudi kulturna povezanost obravnavanega območja s 
sosednjimi pokrajinami. 

V šestem delu knjige sta natisnjeni dve Baševi knjižni oceni, in sicer Melikove-
ga Kozolca na Slovenskem in Novakove Ljudske prehrane v Prekmurju. Sedmi del 
knjige zavzema poročilo o etnografski razstavi v Pokrajinskem muzeju v Mariboru; 
v njem je utemeljena zasnova razstavne etnološke zbirke, kakršna se je v glavnem 
ohranila vse do danes. 

Knjigo z izbranimi Baševimi etnološkimi razpravami dopolnjuje obsežna študi-
ja, Etnološko delo Franja Baša, ki jo je prispeval prof. dr. V. Novak. Objavljena je 
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tudi Etnološka bibliografija, izsek iz celotne Baševe bibliografije, ki jo je sestavila I. 
Žmavc-Baranova. Urednik je napisal predgovor in v Opombah več uredniških po-
jasnil, pripomb in dopolnitev. Knjigo, ki je izšla pri Slovenski matici v zbirki Raz-
prave in eseji, je opremil Julijan Miklavčič. 

Milan Natek 

Med Bočem in Bohorjem. Šentjur pri Celju — Šmarje pri Jelšah 1984, 974 strani. 

Med pokrajinskimi in krajevnimi zborniki, ki v zadnjem času čedalje bolj vzni-
kajo v različnih predelih Slovenije, zasluži knjiga Med Bočem in Bohorjem tudi na-
šo pozornost. Prve zamisli o pripravi in izdaji šentjursko-šmarskega zbornika, ki naj 
bi kar se da v kompleksni podobi predstavil svet in ljudi med Bočem in Bohorjem, 
so vzklile jeseni 1972, ob odkritju spominskega obeležja zaslužnemu kartografu B. 
Kocenuna Hotunju pri Ponikvi. Uredniški odbor, ki mu je do svoje smrti predsedo-
val M. Žagar, je knjigo načrtoval kot zbornik dosedanjega znanja in védenja o ome-
njeni pokrajini in njenih ljudeh. Čeprav prvotna zamisel, da naj bodo naravne pa 
prebivalstvene, socialne, zgodovinske, gospodarske in druge značilnosti pokrajine 
napisane v enciklopedičnem slogu, ni bila povsem uresničena, pa vendarle zbornik, 
kakršen je s svojo pestro vsebinsko zasnovo, pomeni širok izbor pogledov na svet in 
ljudi med Bočem in Bohorjem. Med številnimi avtorji (85) je tudi osem geografov, 
ki so napisali dvanajst prispevkov. 

Vsebina knjige je razdeljena na osem poglavij. V prvem, Svet in ljudje (str. 15 
—221), so orisane nekatere osnovne naravne in prebivalstvene poteze Voglajnsko-
sotelske Slovenije, ki predstavlja izjemno mozaično podobo sožitja in prepletanja 
naravnih danosti s kulturno-zgodovinskimi in gospodarskimi dragocenostmi in zna-
čilnostmi. Tudi za ta svet smemo trditi, da je prvinska dediščina tisočletnega in še 
dlje v neraziskano preteklost segajočega življenja in dela številnih rodov. Tudi na 
tem koščku slovenske zemlje sta se človekovo delo in njegov eksistenčni boj, ki se 
kažeta v najrazličnejši izrabi naravnih danosti, nenehno prepletala s prvinami narav-
nega okolja in z njegovim preoblikovanjem. 

Uvodni sestavek, Svet in ljudje, je napisal prof. dr. S. 11 e š i č. V njem zaživijo 
glavne prvine in sestavine okolja, njegova pokrajinska podoba in geografska členi-
tev ozemlja. Nekatere naravnogeografske značilnosti šmarsko-šentjurskega predela 
prikazuje I. G a m s, o njegovi geološki zgradbi pa pišeta S. B u s e r in B. A n i-
č i č. O potresu na Kozjanskem 1974. leta piše A. S o r e , o gozdovih in njihovem 
pomenu M. D e č k o, M. Ž a g a r pa o prometno-geografskih razmerah. Prika-
zana je arheološka podoba ozemlja (S. C i g 1 e n e č k i) in še posebej Rifnika ter 
njegove okolice (L. B o 11 a) pa kratka zgodovina trgov (J. C u r k). Orisana je 
nadalje preteklost pomembnejših dogodkov in krajev (J. L i š k a); osvetljena je 
podoba Planine pred poldrugim stoletjem (N. K u r e t) in nekdanjega trga Šmarje 
pri Jelšah (V. R o m ) . O sejmih kot nekdanji specifični obliki trgovanja razpravlja 
A. S o r e . Na nekatere prebivalstvene značilnosti opozarjata A. S o r e in M. 
N a t e k , zdomce in njihovo problematiko pa prikazuje L. M a s t n a k . O razvoj-
nih perspektivah poselitve piše V. K o k o 1 e, medtem ko arhitekt P. P l a n i n -
š e k razmišlja o novejših nedomiselnih in krajinsko škodljivih gradbenih posegih, 
ki so zajeli Kozjansko zlasti še po potresu 1974. leta. 

Drugo poglavje prikazuje revolucionarno delavsko gibanje in narodnoosvobo-
dilni boj, tretje pa je namenjeno osvetlitvi gospodarstva (str. 492—604). Orisane 
so glavne gospodarske veje, delovne organizacije in za njihov razvoj v preteklosti in 
sedanjosti zaslužni možje. O kmetijstvu, ki se je pričelo šele v zadnjih letih preus-
merjati v tržne oblike, piše D. C i z e j, o nekaterih značilnostih nekdanje in da-
našnje razvitosti vinogradništva pa B. B e 1 e c. 
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V naslednjih poglavjih so orisane nekdanje in današnje oblike in možnosti 
zdravstva in socialnega skrbstva (str. 605—653), šolstva (str. 654—721) in kultur-
no-prosvetnega dela (str. 722—835). Sledita še poglavji Preminulim ustvarjalcem 
zbornika v spomin (M. Ž a g a r , F. F i j a v^Mn J. L i š k a), in Vidnejše osebno-
sti, kamor je vključenih 181 domačinov kot kulturnih, gospodarskih, znanstvenih in 
političnih delavcev. Večino podatkov za pomembnejše osebnosti je prispeval R. 
S a v n i k. 

Zbornik Med Bočem in Bohorjem prinaša blizu 130 prispevkov s poljudnimi 
pregledi in osvetlitvami raznovrstne problematike z najrazličnejših področij. Knjiga 
pomeni zato tudi bogato in temeljno izhodišče za nove raziskave o svetu in ljudeh v 
Voglajnsko-sotelski Sloveniji. 

Milan Natek 

Prostorski vidiki posledic predvidenih in že izgrajenih energetskih objektov v SFRJ, Geogra-
phica Slovenica 15, Inštitut za geografijo Univerze E. Kardelja v Ljubljani, Ljubljana, 1984. 

Zbornik prinaša osemnajst referatov in štiri diskusijske prispevke z obravnava-
no tematiko, ki so bili predstavljeni nä jugoslovanskem posvetovanju. Tega je z 
zgornjim naslovom decembra 1984 organiziral omenjeni inštitut. 

Vsebinsko so članki razvrščeni posebej v prispevke o prostorskih vplivih in po-
sledicah hidroenergetskih objektov in posebej termoenergetskih. 

V prvem sklopu je največ poudarka na izkoriščanju naravnih virov za pridobi-
vanje električne energije, v prvi vrsti iz vodnih virov (možnostim energetske izrabe, 
lokacijskim odločitvam, oblikovno krajinski presoji, možnostim izkoriščanja akumu-
lacijskih jezer itd.) in z njim povezanimi degradacijskimi posledicami v okolju, varo-
vanju naravnih značilnosti voda, izgubi kmetijskih zemljišč itd. Članki prinašajo šte-
vilne primere iz SR Črne gore, Hrvatske, Slovenije in Srbije. 

Drugo vsebinsko področje prikazuje fizične in družbeno geografske posledice 
termoenergetskih objektov (onesnaženje vode in zraka, poškodovanosti vegetacije, 
dnevno migracijo delovne sile itd.) v Velenju, na Kosovu, v Ivangradu, Plevljah, 
Tikvešu itd. Diskusijski prispevki se nanašajo na prostorsko-geografske in ekološko-
krajinsko-estetske vplive hidroenergetskih objektov, na ekonomsko vrednotenje iz-
koriščanja naravnih virov in na možne posledice gradnje termoelektrarne Plomin II. 

V vsebinskem smislu predstavlja Geographica Slovenica 15 novost. V njej so 
poleg geografskih prvič zbrani tudi prispevki drugih strok: ekologije, arhitekture, 
energetike, ekonomije, strojništva. Njihov interdisciplinarni značaj pa se odraža, žal, 
le v različnih, med seboj ločeno prikazanih vidikih »vrednotenja« posegov v okolje. 
Pri tem tudi prispevki geografov niso izjema. Pri prikazovanju posledic izkoriščanja 
naravnih virov, torej pri proučevanju odnosa med družbo in naravo, ki je osnovna 
naloga geografije, ostaja večina geografskih prispevkov na vzročno posledičnih ana-
lizah. V geografiji bi bilo treba zato preseči analizo medsebojnega součinkovanja 
med posameznimi pokrajinotvornimi elementi in preiti k sintezi teh spoznanj. Kljub 
tej pomanjkljivosti skušajo nekateri geografski članki posege v okolje vendarle celo-
vito vrednotiti, upoštevajoč pri tem tudi ekološke vidike, vidike varstva okolja in 
dolgoročno urejanje prostora. 

Geographica Slovenica 15 predstavlja brez dvoma nazoren pregled dosedanjih 
proučevanj jugoslovanskih geografov in nekaterih drugih strokovnjakov o prostor-
skih vzrokih in posledicah hidro- in termoenergetskih objektov v Jugoslaviji. Zato je 
zbornik dobra osnova tudi za primerjanje in preverjanje teoretičnih in metodoloških 
izhodišč geografije na tem področju. Hkrati pa nudi tudi primerno vsebino za sezna-
njanje širše javnosti s to problematiko. д 
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Matjaž Puc: Hodil po zemlji sem naši, Mohorjeva družba, Naši kraji 7, Celje, 1985. 

Pucovo knjižico sem z zanimanjem prebral iz dveh razlogov: napisal jo je geo-
graf in pogrešam dobrih geografskih vodnikov po Sloveniji. Planinska založba, ki se 
je s tem največ ukvarjala, je svoje izdaje omejila na hribovski svet. Zbirka Mladin-
ske knjige »Kulturni in naravni spomeniki« pa je omejena na opise posameznih ob-
jektov naravne in kulturne dediščine in za moj okus preveč umetnostnozgodovinsko 
naravnana. Zato sem sodil, da Pucovo delo to vrzel lahko zapolni, pomeni pa tudi 
nadaljevanje svoječasnih izvrstnih Badjurovih vodnikov. V resnici knjižica ni pravi 
vodnik, je prej zbirka opisov geografsko ali naravoslovno zanimivih objektov širom 
po Sloveniji. Avtor v prijetnem, kramljajočem in skorajda preveč posplošenem stilu 
opisuje okoli 120 naravnih znamenitosti, vendar brez navedbe običajnih vodniških 
podatkov. Težišče opisov je na južni Sloveniji, severna in severovzhodna sta slabše 
odrezali. Najbolje so opisani kraški pojavi, kar ne preseneča, saj je avtor znan jamar 
in krasolog. Obravnavana snov je razdeljena po naravnih pojavih, npr. na parke, 
slatine, jame, jezera itd., z izrazitim poudarkom na naravnem varstvu. Vendar ob 
tem avtor svoje geografske izobrazbe ni zatajil, znal jo je na dokaj nevsiljiv način 
vključiti v orise. Knjižica, upam, bo dobrodošla spodbuda k izletništvu tudi za širše 
sloje in ne samo za ljubitelje narave. 

I. Vrišer 

Tone Cevc, Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Kulturnozgo-
dovinski in etnološki oris. Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraz-
iskovalni center SAZU — Inštitut za slovensko narodopisje. Založila Državna založba Slove-
nije, Ljubljana 1984, 313 strani. 

Planinsko gospodarstvo je s svojimi mnogoterimi naravnimi in družbenimi zna-
čilnostmi privabljajo k sistematičnemu preučevanju tudi geografe že med obema 
vojnama. Problematika planšarstva je večplastna in sega na različna področja. S svo-
jo osrednjo pojavnostjo glede pojasnjevanja odnosov med proizvodno usmerjenostjo 
dolinskih kmetij in njihovo eksistenčno dopolnitvijo v višjih, neobljudenih predelih 
alpskega in predalpskega sveta, nudi obilo možnosti za uveljavitev in potrditev geo-
grafskih pogledov ter raziskovalnih metod pri razčlenjevanju te specifične oblike 
kmetijskega gospodarstva. 

Ob Cevčevem kulturnozgodovinskem in etnološkem orisu arhitekturne dedišči-
ne pastirjev, drvarjev in oglarjev, ki so v odmaknjenih predelih zapustili sledi v kul-
turni pokrajini, skušamo zaznati prvinski utrip med človekom in naravo, ko išče in si 
zagotavlja raznovrstne eksistenčne dobrine. Pastirska bivališča, pri nas segajo do vi-
šine 2000 m (npr. pod Skuto), so pomembna pokrajinska sestavina, ki pomaga po-
jasniti tudi gospodarski ustroj širšega območja. V njih spoznavamo temeljne prvine 
geografskega okolja in njihove sočasne funkcije pri gospodarskem uveljavljanju člo-
veka v neposeljenem hribovskem svetu, ki mu je nudil z gozdovi in pašniki nove 
možnosti trajnejše gospodarske uveljavitve. Skratka, občasna naselja, pravzaprav 
sezonsko obljudene stavbe v gorskem svetu, so izraz funkcije svojevrstnega gospo-
darskega uveljavljanja človeka v predelih, ki so izven vsakodnevnega dosega stalnih 
bivališč. 

Knjiga je sinteza večletnih raziskav občasnih bivališč v Julijskih, Karnijskih in 
Savinjskih Alpah, Karavankah, Škofjeloškem hribovju pa na jugovzhodnem Pohorju 
in (Tržaškem) Krasu. Vsebina je razdeljena na 11 poglavij. Za geografa so najbolj 
privlačna tista razglabljanja, ki občasna bivališča prikazujejo v geografski luči. 
Osvetljena so z vidika naravnih razmer in gospodarskih potreb. Zdi se, da so za 
geografsko poznavanje obravnavane problematike pomembna predvsem prva tri 
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poglavja in zadnji dve (Človek in zemlja, Naselja, Gradnja ter Izviri stavbnega izro-
čila in Sklepna tipologija). Geografski pomen pa imajo tudi druga (Konstrukcija 
zgradb, Stavbna oprema, Prostori in njihova uporabnost, Oprema, Likovna kultura 
ter Varstvo arhitekturne dediščine), saj je mogoče tudi iz njih marsikaj izluščiti. 

Podoba in funkcije pastirskih naselij so prikazane z vidika naravnih, premoženj-
skih, gospodarskih, družbenih in drugih razmer. Podobno so prikazana tudi drvar-
ska in ogiarska bivališča ter naselja, ki so bila v primerjavi s planšarskimi precej bolj 
redko raztresena po gozdovih, in številna od njih so stala v bližini fužin in glažut. V 
vseh poglavjih zavzema vidno mesto človek kot oblikovalec in uporabnik obravna-
vanih bivališč. K njihovi zunanji podobi sodijo še druge spremljajoče stavbne prvine, 
ki so s svojo razvidnostjo poudarjale smotrnost gospodarske organizacije dela in živ-
ljenja na planini (npr. ograje, lese in plotovi, brvi, vodnjaki in napajališča, sirarne s 
kletmi pa kapele in znamenja). Občasna naselja, ki so jih sestavljale najnujnejše 
stavbe, koče, zavetišča in gospodarski objekti, so bili takorekoč naselitveni otoki 
sredi neobljudenega sveta. 

Na tem mestu ni mogoča podrobnejša geografska razčlemba Cevčevega dela. 
Vsakdo, ki se bo srečal s problematiko občasnih bivališč, mu bo Cevčeva knjiga nu-
dila mnogo dokumentiranih podrobnosti. Saj je nastanek in razvoj obravnavanih na-
selij skušal avtor osvetliti z najrazličnejših vidikov: naslonil se je na arheološke in 
zgodovinske, jezikovne in likovne ter etnološke vire; veljavne utemeljitve išče v po-
krajinskih in gospodarskih razlogih. Skratka, arhitekturna dediščina občasnih biva-
lišč na Slovenskem je doslej naše najboljše in najobsežnejše delo s tega področja. 
Poleg znanstvene vrednosti za različne stroke je njen dragocen prispevek tudi k ter-
minologiji našega ljudskega stavbarstva. Knjiga je bogato opremljena (grafično obli-
kovanje in oprema J. Suhadolc) z dokumentarnim in zelo povednim ilustrativnim 
gradivom (408 ilustracij). Poleg opomb in pregleda uporabljene literature je natis-
njen še pregled narečnega in strokovnega besedja, povzetek v nemščini, seznam 
zemljepisnih imen pa pregled avtorjev fotografij in risb. 

Milan Natek 

Marija Makarovič, Predgrad in Predgrajci. Narodopisna podoba belokranjske vasi. Izdala in 
založila Kulturna skupnost Kočevje, Ljubljana 1985, 506 str. + 10 strani fotografij v prilogi. 

Prizadevna in priznana raziskovalka etnološke problematike slovenskega pode-
želja dr. M. Makarovič nas je ponovno razveselila z objavo obsežnega monografske-
ga dela o Predgradu in njegovih prebivalcih. Predgrad, ki je po številu prebivalstva 
največje naselje v Poljanski dolini ob Kolpi, je tipičen primer izumirajočega kraške-
ga naselja, ki so ga obšli vsi pomembnejši novodobni gospodarski tokovi. Preskrom-
ni naravni pogoji za sodobnejše kmetovanje, razdrobljena zemljiška posest, agrarna 
preobljudenost, prometna odročnost in še marsikaj, so samo nekateri bistveni dejav-
niki, ki že dobrih sto let pospešujejo izseljevanje Predgrajcev kakor tudi prebivalcev 
celotne belokranjske Poljanske doline. Nagle družbene, gospodarske in socialne 
spremembe po zadnji vojni so samo pospešile odselitev predvsem mladih ljudi, ki so 
si poiskali delo in dom v najrazličnejših slovenskih industrijskih središčih. Splet na-
kazanih in še vrsta drugih dejavnikov so v zadnjih desetletjih vtisnili Predgradu po-
dobo gospodarsko zaostalega naselja, kjer prevladuje predvsem ostarelo kmečko 
prebivalstvo, skoraj brez aktivnega kmečkega naslednika—gospodarja. 

Podrobnejša vsebina knjige, ki je pravzaprav mikroetnološka monografija 
obravnavanega naselja, je razdeljena na 16 poglavij. Uvodnemu delu sledi prikaz 
nekaterih osnovnih karakterističnih podatkov o Predgradu in njegovih ljudeh ter o 
pomembnejših zgodovinskih dogodkih, ki so zapustili sledi v naselju in njegovem 
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prebivalstvu. Opisani sta krajevna in vaška skupnost, posamezne sestavine rasti šte-
vila prebivalcev od 17. stoletja dalje. V posebnem razdelku sta prikazana družbena 
sestava prebivalcev in socialno razlikovanje med njimi (kmetje, bajtarji, osibeniki, 
obrtniki, krošnjarji). Osvetljeni so razvoj naselja in njegovih posameznih sestavnih 
(socialnih) delov, oblike kmečkih domov, nekdanja in današnja namembnost posa-
meznih gospodarskih stavb. V sedmem poglavju, Viri preživljanja, so prikazane po-
samezne veje kmetijstva, osvetljeni pa so še obrt, krošnjarstvo, izseljeništvo (pred-
vsem v Ameriko v letih pred prvo svetovno vojno) in zdomstvo. V osmem poglavju 
je prikazano in ovrednoteno delo ter odnos Predgrajcev do njega. Osvetljena je na-
dalje potrošnja, kakor se kaže v prehrani, oblačilni kulturi ter v različnih dajatvah, 
ki so obremenjevale domove (npr. podložniška bremena, bera, desetina idr.). Pogla-
vitni življenjski mejniki (rojstvo, poroka in smrt) so podani v desetem poglavju, na-
slednja pa so namenjena družinski skupnosti, medsebojnim stikom, sodelovanju in 
medsebojni sosedski pomoči ter družabnemu življenju. Podrobno so orisani znanje, 
obzorje in ustvarjalnost Predgrajcev, oblike in načini nekdanjega domačega in da-
našnjega strokovnega zdravstva ter verovanja. 

Delo daje dokaj zaokroženo podobo nekdanjega in današnjega življenja v Pred-
gradu in njegovi okolici. Odkriva vzroke za najrazličnejše načine in oblike samo-
oskrbne usmeijenosti kmetij in osvetljuje pogoje čedalje hitrejšega razkroja avtar-
kičnega kmetijstva. Po literaturi, različnih arhivskih virih in gradivu, anketah in 
vprašalniku ter po številnih usmerjenih razgovorih ter metodah neposrednega opa-
zovanja avtorica prikazuje Predgrad in njegove ljudi v različnih zgodovinskih ob-
dobjih. Knjiga ponuja tudi geografu obilo primarnega arhivsko-statističnega gradiva, 
po katerem je mogoče pojasniti marsikatero historično-geografsko značilnost kraja 
in njegove okolice. Za geografijo so pomembne ugotovitve v poglavjih, ki prikazu-
jejo gospodarstvo, prebivalstvo, naselje in infrastrukturne dejavnosti; vse to pred-
stavlja temeljne sestavine geografskega okolja in njegove pokrajinske fiziognomije. 
Pomembna pa so tudi spoznanja v drugih poglavjih, ki prikazujejo duhovne sestavi-
ne in način vsakdanjega življenja, ker je mogoče tudi z njimi bolje razložiti marsika-
tero pokrajinsko sestavino. 

Knjiga je opremljena z vsem potrebnim znanstvenim aparatom. Med besedilom 
je 114 tabel s statističnimi, anketnimi in drugimi podatki. V prilogi je 45 fotografij, 
med besedilom pa je objavljenih tudi 17 različnih dokumentov. Slovarček narečnih 
besed, pregled virov in literature ter povzetka v angleščini in nemščini sestavljajo 
sklepni del etnološke monografije. 

Milan Natek 

Miroslav Milojević: Posleratni razvoj agrokompleksa u mladenovačkoj opštini. SANU, Geo-
grafski institut »Jovan Cvijić«, Posebna izdanja, knjiga 34, Beograd 1984, 196 strani. 

V minulem srednjeročnem obdobju (1981—1985) znanstvenoraziskovalnega 
dela Geografskega inštituta »J. Cvijič« so bila v njegov program uvrščena tudi kom-
pleksna geografska preučevanja Šumadije. Ta so zajela naslednja področja: a) Agro-
kompleks v visoki Šumadiji (na primeru mikroregije G. Milanovac), b) Nova agrar-
na struktura Šumadije v času socialistične izgradnje in c) Agrokompleks v nizki Šu-
madiji na primeru mikroregije Mladenovac. Raziskave slednje podteme vsebuje pri-
čujoča knjiga, kjer sta za zadnjih 40 let podrobno razčlenjena razvoj in stanje kme-
tijstva v občini Mladenovac. Obravnavana mikroregija meri 338 km2 in je imela leta 
1981 blizu 52.500 prebivalcev; že od leta 1970 sodi v skupnost 16 občin, ki sestav-
ljajo širše ozemlje Beograda. 

Krajšemu uvodnemu poglavju (str. 11—15), kjer so orisane temeljne prirodne 
sestavine kot prvine agrarnega prostora, so vsi naslednji razdelki, ki jih je 29 po šte-

1 2 2 



Književnost 

vilu, namenjeni zemljiško-posestnim, socialnim, gospodarsko-proizvodnim, agroteh-
ničnim, prebivalstvenim in drugim vidikom kmetijstva (in deloma tudi gozdarstva) 
na obravnavanem območju. Podrobno so opisane značilnosti kmetijstva v prvih letih 
po zadnji svetovni vojni, nastanek in razvoj kmetijskih obdelovalnih zadrug ter nji-
hovo preoblikovanje v družbena kmetijska gospodarstva, ki jim danes pripada 6% 
(t.j. 1466 ha) kmetijskih površin v občini. Podrobnejši pogled v stanje kmetijstva, 
njegovo proizvodno usmerjenost, v zemljiško-posestne razmere in socialno-prebi-
valstveno strukturo je prikazan še za sredino petdesetih let ter ob kasnejših popisih 
prebivalstva in kmečkih gospodarstev, to je za obdobje vsesplošnega razmaha naše-
ga komunalnega sistema (po letu 1955), kot ga opredeljuje avtor knjige. 

Milojevičeva knjiga nam za obravnavano območje ponuja izredno podrobno in 
kar se da vsestransko sliko o glavnih smereh razvoja kmetijstva in kmečkega prebi-
valstva. Med besedilom je 142 tabel (!), 11 fotografij in 20 skic, diagramov in karto-
gramov. Obilica dopolnilnega dokumentacijskega in ponazorilnega gradiva marsi-
kdaj celo zamegljuje preglednost vsebine. Besedilo pravzaprav opisuje bogato sta-
tistično gradivo; zato je (pre)natrpano z naštevanjem najrazličnejših podatkov. Po-
grešamo pa njihovo geografsko interpretacijo in uporabo drugih matematičnih in 
statističnih metod, s katerimi bi bilo mogoče ugotoviti vzročne povezanosti med po-
sameznimi pokrajinotvornimi činitelji. 

Pomislek je tudi glede nekaterih risb. Za geografsko predstavo problematike bi 
bilo potrebno, da bi bilo npr. ob skicah 3 (str. 41) in 9 (str. 73), ki prikazujeta izra-
bo zemlje v prvem povojnem obdobju, in sicer v okolici Mladenovca in v Veliki 
Krsni, dodano še stanje za današnji (ali novejši) čas. Tudi skica 20 (str. 172), ki pri-
kazuje razporeditev in oblike zemljiških parcel v k.o. Mladenovac — selo, in sicer 
brez oznake njihovega lastništva, je geografsko premalo uporabna. Zaradi boljše 
nazornosti in preglednosti bi nekateri kartogrami (npr. 2 na str. 24,6 na str. 56,10 
na str. 79 in 12 na str. 88) pridobili na veljavi, če bi poleg absolutnih vrednosti po-
sameznih pojavov prikazali še njihov delež v posamezni prostorski enoti. 

Ne glede na pripombe daje Milojevičeva knjiga geografu obilo dragocenega 
gradiva, po katerem je mogoče spoznati temeljne razvojne težnje, ki so oblikovale 
povojni razvoj podeželja v porečju Velikega Luga. 

Milan Natek 
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IZ INOZEMSKE GEOGRAFSKE KNJIŽEVNOSTI 

PROSTORSKE ZNAČILNOSTI (OB)ALPSKIH OBMOČIJ BAVARSKE IN SLOVENIJE 

Sedemindvajseti zvezek ugledne nemške revije »Münchner Studien zur Sozial-
und Wirtschaftsgeographie« poroča v celoti o socialno-geografski preobrazbi (ob)-
alpskega sveta pri njih in pri nas. Od devetnajstih člankov, ki jih je zbral prof. dr. 
Kari Ruppert, uredil pa dr. Thomas Polensky, so jih dvanajst napisali slovenski, de-
vet pa bavarski kolegi. Prispevki jugoslovanskih in nemških geografov so v glavnem 
referati z zgledno organiziranega simpozija v Tutzingu ob Starnberškem jezeru leta 
1983. Z diskusijami vred so bili obenem priprava za slovensko in bavarsko udeležbo 
na kasnejšem mednarodnem geografskem kongresu, ki je bil namenjen problematiki 
Alp. Zahvaljujoč računalniški tehniki je publikacija izšla še pred kongresom IGU v 
Parizu. Tako smo slovenski geografi edini že pred kongresom objavili članke s so-
rodno vsebino kar v štirih jezikih — v slovenskem (Geographica Slovenica), nem-
škem (omenjena MSSWG), angleškem (Geographica Iugoslavica) in francoskem je-
ziku (v publikaciji kongresa) ter v treh evropskih deželah (ZR Nemčiji, Franciji in 
Jugoslaviji). 

Velja opozoriti še na eno posebnost miinchenske publikacije: uvodne besede, ki 
sta jih napisala organizatorja srečanja prof. dr. Vladimir Klemenčič in prof. dr. Kari 
Ruppert, so objavljene v nemškem in slovenskem jeziku. Oba sestavka sta namreč 
enakovredno in v celoti prevedena in tiskana v obeh jezikih, kar se v geografski lite-
raturi, ki je doslej izšla v ZR Nemčiji, še ni zgodilo. 

Članki slovenskih avtorjev obravnavajo večfunkcijski pomen naših Alp, proble-
matiko regionalnega, prebivalstvenega in industrijskega razvoja, degradacijo okolja, 
oskrbo in turizem, kmetijstvo z vidika lastništva zemlje, planinskega pašništva in 
hribovskih kmetij ter prostorske učinke počitniških bivališč v alpskem svetu Slove-
nije. 

Nemški kolegi posvečajo največ pozornosti temeljem prostorske organizirano-
sti, prebivalstvenemu razvoju, izrabi zemljišč, hierarhiji centralnih krajev, oskrbi in 
prostemu času oziroma ustrezni infrastrukturni opremljenosti predalpskega in alp-
skega območja Bavarske. 

J e r š i č e v prispevek izpostavlja v našem alpskem prostoru funkcijo kmetij-
stva in gozdarstva in popravlja zmotno mišljenje, da je turizem obe panogi po po-
membnosti prekosil. Obenem poudarja še pomen slovenskih Alp za vodno oskrbo 
pa tudi njihovo prometno funkcijo in potrebo po zaščiti naravne dediščine. 

M. K l e m e n č i č dopolnjuje omenjene ugotovitve s posplošeno analizo 
družbeno-ekonomskega razvoja, ki je po njegovem botroval nastanku dveh izrazitih 
in prevladujočih subsistemov: agro-industrijskega in labilnega turistično-rekreacij-
skega. V. K l e m e n č i č opredeljuje novejša demografska gibanja na podlagi 
tehnično uspelih kart in ustrezno zbranega tabelaričnega gradiva. Izstopa predvsem 
podatek, da tudi v zadnjem medpopisnem obdobju (1971—1981) prebivalstvo v 52 
odstotkih naselij in v skoraj polovici katastrskih občinah slovenskega alpskega sveta 
še vedno upada. Območja praznjenja so se v primerjavi s prejšnjim obdobjem in 
znano karto istega avtorja (tipi demografskih območij) celo povečala. V r i š e r ob 
tem poudarja razmah industrije in delavstva, ki je v njej našlo zaposlitev. Glede na 
strukturo industrije in lokacijski kvocient je naš alpski svet med najpomembnejšimi 
zaposlitvenimi in proizvodnimi regijami Slovenije, pri čemer ne gre pozabiti dolgo-
letne industrijske tradicije tega območja. 

©rugo plat industrijske ekspanzije nakazuje M. Š p e s o v a. Opozarja, da je 
ogroženost okolja v tem območju, predvsem v industrijskih krajih, nadpovprečna. V 
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nekaterih industrijskih središčih je ugotovila socialno in regionalno segregacijo kot 
posledico onesnaženega in različno prizadetega okolja. Nezadovoljivo stanje ugotav-
lja P a k na povsem drugih območjih in lokacijah. Zadovoljiva oskrba je namreč le 
ob prometni in industrijski osi, medtem ko periferna območja nimajo popolne 
oskrbne mreže. Potrebe prebivalstva po dolgoročnih in tudi srednjeročnih dobrinah 
pokrivajo oskrbni centri izven regionalnih in glede na obmejno lego območja tudi 
tisti onstran državnih meja. 

B e 1 č e v a študija ruralnega sveta poudarja predvsem razdrobljenost in areal-
no skromnost kmetijske posesti ter ostarelost kmečkega prebivalstva. Med najbolj 
zaskrbljujoče probleme šteje (in s tem dopolnjuje Klemenčičevo ugotovitev) še 
vedno izrazito depopulacijo z gorskega sveta, višjega od 600 metrov. M e z e opo-
zarja na demografske, proizvodne in tržne pogoje hribovskega kmetijstva. Opozarja 
na izboljšavo razmer zaradi elektrifikacije in prometne povezanosti s centralnim 
cestnim in urbanim omrežjem. Avtarkično produkcijo dobrin vedno pogosteje na-
domešča tržna, predvsem govedorejska usmeritev večine izmed 6000 kmetij. O tem 
priča tudi razprava J. S e n e g a č n i k a , ki prikazuje ugotovitve terenskega dela 
in analize 234 še aktivnih planin. Opozarja na relativno in absolutno povečanje šte-
vila živine in na splošno oživljanje planinske paše (tudi kot posledico družbenih 
ukrepov). Z opuščanjem prej omenjenih hribovskih kmetij se oblikujejo planine v 
mnogo nižji legi. 

Za parcele, gospodarska poslopja in domačije se zanimajo predvsem potencial-
ni lastniki počitniških bivališč. O tem govori A. G o s a r, ki razlikuje tri oblike no-
vejše občasne poselitve alpskega sveta (poselitev tradicionalnih jeder turizma, pose-
litev zimsko-športnih središč in poselitev visokogorskega alpskega sveta). Kljub in-
tenzivni gradbeni dejavnosti, ki Slovence spremlja že najmanj dve desetletji, pa ne 
počitniška bivališča, ne turistična in ne rekreativna infrastruktura (beri tudi: turi-
zem) še niso pretirano obremenili našega alpskega sveta, kakor so to primeri pri na-
ših (alpskih) sosedih. Le eno ali kvečjemu tri turistična središča lahko primerjamo s 
srednje velikimi turističnimi centri v tujini. Avtor meni, da je pretiran strah pred 
»turistično okupacijo«, svari pa pred pretirano urbanizacijo in industrializacijo alp-
skega sveta. 

Nemški avtorji so objavili povzetke razprav, ki so jih tiskali v naslednji, osem-
indvajseti številki miinchenske revije. Poudarjajo predvsem velik vpliv turizma, ki je 
preoblikoval obsežne alpske predele (K. R u p p e r t) in ob tem sprožil rast pre-
bivalstva v celotnem bavarskem alpskem svetu (R. M e t z ) . Doselitve neredko tu-
di starejšega prebivalstva so sicer povečale število prebivalstva, niso pa zagotovile 
konstantnega pozitivnega naravnega prirastka. Bavarci v nasprotju z nami ravnajo s 
prostorom zelo previdno (P. L i n t n e r). Z obvezujočo zakonodajo so ohranili 
zemljiško izrabo v bistvu na isti ravni (kljub naraščajočemu številu prebivalstva za 
9%): urbanizirano je 2,12% površine (naselja, kmetije), prometu je namenjeno 
1,75% površin, ostali areali pa so namenjeni pretežno kmetijski rabi (40,31%) ali 
pa gozdu (52,01%). Natančneje so proučili spremenjeno hierarhijo centralnih nase-
lij (R. P a e s 1 e r). Ugotovili so, da se je moč deželnega središča kot delovnega in 
oskrbnega centra še povečala. Avtarkičnost v okviru naselbinskega omrežja se je 
ohranila le še ponekod (Th. P o 1 e n s k y). Upad trgovin in proizvodnih obratov 
so najbolj občutili mezoregionalni centri. Turizem je zato zaželena dohodkovna po-
stavka, vendar se v zimski sezoni ustvari le 40% skupnega turističnega priliva (P. 
G r ä f ) . 

Omenimo naj še izredno pristne stike, ki jih gojijo kolegi tostran in onstran 
Alp. Bavarsko-slovenski simpozij, skupni raziskovalni projekti, strokovne ekskurzi-
je, predvsem pa osebni stiki, ohranjajo sodelovanje na najvišji možni ravni. Sloven-
ska geografija bržkone nima tako intenzivnih in pristnih stikov z nobeno drugo geo-
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grafsko srenjo. Predvsem münchenski »Gospodarsko geografski institut« (predstoj-
nik prof. dr. Kari Ruppert), ki je izdajatelj omenjene publikacije, jih vedno znova 
oživlja, tako tudi tokrat. »Na sončni strani Alp« smo ponujeno roko seveda z vese-
ljem sprejeli, saj pripomore k seznanjanju z modernimi geografskimi tokovi. Naši 
štipendisti in obiskovalci geografskih institucij na Bavarskem prinašajo od tam sveže 
ideje in nove delovne metode ne le v slovensko, temveč tudi v jugoslovansko geo-
grafijo. 

Publikaciji želimo zato še mnogo podobnih naslednic, bralci pa imajo na voljo 
novo, sodobno delo (zbornik) o slovenskih Alpah, kar potrjujejo tudi recenzijski od-
mevi v tujih geografskih revijah. 

Anton Gosar 

Geografija na Balgarija. Fizičeska geografija. Prirodni uslovija i resursi. Izd.: Balgarska Aka-
demija na naukite — Geografski institut. Sofija 1982, 514 str. + 24 str. fotografij in 8 zemljevi-
dov v prilogi. 

Prvi del tridelne monografije osvetljuje skupne fizičnogeografske značilnosti in 
podaja pregled naravnih virov bolgarskega ozemlja. Delo je pomembna sinteza dol-
goletnih, poglobljenih in specializiranih geografskih in sorodnih preučevanj Bolgari-
je in daje temeljno znanje o nastanku, razvoju in današnji podobi njenega ozemlja. 
Osnovna poglavja knjige so namenjena prikazu posameznih naravnogeografskih 
prvin — reliefa, podnebja, vodovja, prsti, rastlinstva in živalskega sveta, in sicer v 
luči zakonitosti njihovega nastanka in razvoja kakor tudi z vidika njihove teritorial-
ne in regionalne razširjenosti. Pregledno so združeni pomembni dosežki številnih 
specialistov, ki delajo v različnih vejah fizične geografije ali na sorodnih področjih v 
drugih naravoslovnih znanostih. Celotno delo je vodil Geografski inštitut Bolgarske 
akademije znanosti (=BAZ). Raziskave in besedila za potrebe monografije so po-
leg številnih delavcev Geografskega inštituta opravili še raziskovalci botaničnega in 
zoološkega inštituta, inštituta za hidrologijo in meteorologijo, inštituta za gozdarstvo 
(vsi so pri BAZ), pa tudi učitelji geološko-geografske in biološke fakultete sofijske 
univerze »K. Ohridski«, inštituta za pedologijo in načrtovanje kmetijskih pridelkov 
»N. Puškarov«, inštituta za ribištvo iz Varne, sodelavci Znanstvenoraziskovalnega 
inštituta za naravna zdravilišča pri Ministrstvu za zdravje itd. Skratka, prispevke za 
prvo knjigo je napisalo 43 avtorjev z najrazličnejših področij, ki zajemajo kolikor to-
liko celovito podobo naravnogeografskega kompleksa. Usklajevalno-redakcijsko 
delo je opravil devetčlanski uredniški odbor pod vodstvom prof. Ž. Galabova. 

Knjiga je razdeljena na šest osnovnih delov. Prvi je posvečen r e l i e f u (str. 
13—164) — prikazu njegovega nastanka in preoblikovanja, ki je rezultat vzročno-
posledičnih učinkov endo- in eksodinamičnih procesov, in sicer v luči geohistorične 
osvetlitve. Podane so morfološke značilnosti reliefa, in sicer na osnovi različnih 
morfometričnih pokazateljev in vplivov morfoloških struktur na makroreliefne obli-
ke. Nadalje so orisani: morfostratigrafski pomen rečnih in morskih teras pri preobli-
kovanju neogensko-kvartarnega reliefa in vloga paleoglacialnih in litoloških dejav-
nikov pri morfostrukturnem preoblikovanju površja. Ovrednotena so današnja pre-
oblikovanja reliefa z vidika eksodinamičnih in antropogenih činiteljev. Velike razli-
ke v reliefu so pogojene z močno diferenciacijo morfostruktur ter z njihovimi neo-
gensko-kvartarnimi aktivnostmi. Ozemlje Bolgarije je razdeljeno na 4 morfološka 
območja, ki se naslanjajo na štiri velike morfostrukturne dele: Rilsko-Rodopsko 
gorsko območje, prehodno gorsko-kotlinsko območje, Staroplaninska gorska veriga 
in Donavska ravnina. V sklepnem delu je po posameznih območjih podana ocena 
ustreznosti reliefa z vidika njegove uporabnosti v gradbene namene. 
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V drugem poglavju je prikazano p o d n e b j e (str. 165—252), in sicer na 
osnovi klasične, dinamične in kompleksne klimatologije. Podana je struktura pod-
nebja, ki je pojasnjena z zakonitostmi regionalnih razlik med posameznimi klimat-
skimi prvinami in z razčlenitvijo osnovnih tipov in razredov vremena. Predvsem 
gorski svet in bližina Črnega morja pogojujeta neštete razločke med vremenskimi 
tipi. Bolgarija pripada trem velikim klimatskim območjem: evropskemu (zmerno) 
celinskemu, celinsko-sredozemskemu in prehodnemu celinskemu območju. Podrob-
nejša členitev je izluščila štiri klimatske podoblasti in 24 rajonov. Ob zaključku po-
glavja je prikazan še gospodarski pomen podnebja in njegove antropogene spre-
membe. 

Tudi v o d o v j e (str. 253—368) je prikazano z vidika posameznih prvin, ki 
sestavljajo vodne vire. Ovrednoteni so rečni odtok in njegove sestavine. Po porečjih 
je podana vodna bilanca, in sicer na osnovi strukture in dinamike hidrološkega 
cikla. Regionalne razlike, ki vplivajo na nastanek in režim odtoka, so bile podlaga 
za razdelitev ozemlja na dve osnovni hidrološki območji: na območje s sredozem-
skimi in območje s celinskimi klimatskimi vplivi na rečni odtok; v prvem so štirje ra-
joni, v drugem pa še dve makroregiji z desetimi rajoni. S pregledom gospodarske iz-
rabe vode in človekovih posegov v spremembe vodnega omrežja in vodnih virov je 
sklenjen tretji del knjige. 

Osnovni tipi p r s t i (str. 369—412) so orisani v luči njihovega nastanka in 
razprostranjenosti pa tudi z vidika bioklimatske zonalnosti, vertikalne razčlenjenosti 
površja in še z drugimi fizičnogeografskimi pogoji in krajevnimi (pokrajinskimi) po-
sebnostmi. Ugotovljeno je 16 tipov in 45 podtipov prsti, ki so razviti v treh biokli-
matskih conah: severnobolgarsko lesostepje, južno bolgarski kserotermalni pas in 
gorsko območje. Razlike v nastanku prsti so neposredno odločale o razdelitvi Bol-
garije na 27 pedoloških provinc in 64 rajonov, ki so prikazani tudi zgledišča njiho-
vega proizvodnega potenciala v kmetijstvu. 

R a s t j e (str. 413—454) je osvetljeno z vidika geohistoričnega razvoja rast-
linstva in vloge ekoloških pogojev pri nastanku posameznih rastlinskih združb. Po-
drobneje so prikazani endemi, relikti in tiste rastlinske združbe, ki so nastale pod 
vplivi antropogenih dejavnikov. Orisana je sestava ekološkega in biološkega poten-
ciala osnovnih tipov rastja in njihovih združb. Bolgarija je razdeljena na 3 geobota-
nična območja, in sicer na predel evropskih listnatih gozdov, evrazijsko stepno in le-
sostepno območje ter sredozemsko sklerofilno gozdno območje. 

Šesti del knjige je namenjen ž i v a l s t v u (str. 455—488), v katerem se ka-
žejo neštete značilnosti prehodnega območja, kjer se prepletajo stiki in vplivi med 
evropskimi in sredozemskimi pokrajinskimi značilnostmi. Orisani so favnistični 
kompleksi oziroma združbe na kopnem (npr. v območju hrasta, bukve, iglavcev, 
subalpinskem in alpinskem pasu) in v kopenskih- vodah. Podrobneje sta osvetljeni 
tudi podzemska in morska favna. Na osnovi razširjenosti kopne favne je Bolgarija 
razdeljena na dve zoogeografski območji: na severno, kjer prevladujejo evrosibirski 
in evropejski elementi, in na južno, kjer izstopajo sredozemske in maloazijske fav-
nistične prvine s številnimi endemičnimi oblikami. 

Omeniti velja še naslednje značilnosti, ki dajejo celotnemu delu strokovno ve-
ljavo in znanstveno tehtnost. Uvodni deli vseh šestih temeljnih poglavij so namenje-
ni razvojnemu pregledu preučevanja bolgarskega ozemlja po obravnavanih področ-
jih. To nam daje dokaj celovit vpogled v zgodovino in razvoj posameznih vej bolgar-
ske fizične geografije. Odsev poglobljenega dela (specializacije), ki se je uveljavilo 
tudi med bolgarskimi geografi, se kaže med drugim tudi v vsebinski zasnovi knjige. 
Predstavitve pojavov in procesov ter njihovih kompleksov so utemeljene s številnimi 
empiričnimi raziskavami, z iskanjem številnih medsebojnih zvez in zakonitosti med 
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sestavinami geografskega okolja. Številne prvine prirodnega okolja so ovrednotene 
z matematično-statističnimi metodami in so tudi kartografsko prikazane z diagrami 
in kartogrami. Avtorji so opravili pomembno delo tudi na področju tipizacije poja-
vov, rajonizacije in regionalizacije Bolgarije. Domala vsako poglavje je sklenjeno z 
ustrezno regionalizacijo, kjer pridejo do veljave posamezne pokrajinske značilnosti. 
Besedilo dopolnjuje 48 tabel, 115 črnobelih skic, diagramov, kartogramov in kart 
ter 34 fotografij. Ob koncu knjige (str. 489—507) je objavljena literatura, in sicer je 
razdeljena po temeljnih poglavjih. Kratek povzetek osnovnih značilnosti knjige je 
napisan v dveh jezikih, v ruščini in angleščini. 

Milan Natek 

Stephen Trudgill, Limestone Geomorphology. Geomorphology texts 8. Uredil K. M. Clayton. 
Longman, London in New York. 196 strani. 1985. 

Pred nami je že osma knjiga iz znane zbirke geomorfoloških učbenikov. Avtor 
knjige (Geomorfologija apnenca v dobesednem prevodu), je uspešen geomorfološki 
publicist z oddelka za geografijo v Sheffieldu. Delo nas še posebej zanima zaradi 
usmerjenosti v kraško problematiko in bi se zato v prenesenem prevodu lahko glasil 
naslov tudi Geomorfologija krasa. Knjigo je avtor med drugim posvetil spominu 
svojega mentorja E. K. Tratmana, ki je marsikaterega angleškega geografa in ja-
marja spoznaval s skrivnostmi zahodno irskega in Mendipskega krasa. Tudi podpi-
sani je bil deležen očetovske pozornosti in znanja tega dobrodušnega bristolskega 
amaterskega speleologa in arheologa. 

Trudgillov raziskovalni razvoj in interes se močno zrcalita v njegovi knjigi. V 
njej se je naslonil na lastne izsledke in na rezultate angloameriških raziskovalcev. 
Zato pa v sicer bogatem seznamu literature skoraj ni prostora za neangleško litera-
turo, z izjemo redkih klasičnih del napisanih v nemščini in francoščini. Upoštevanih 
je tudi nekaj v angleščino prevedenih ruskih razprav, medtem ko druga številna dela 
iz Evrope, tudi jugoslovanska, niso zastopana. 

Kdor bi hotel v Trudgillovi geomorfologiji krasa iskati primere iz vsega sveta, 
posebno pa iz klasičnih evropskih kraških pokrajin, bo razočaran. Da ne bo pomote, 
to ni ne regionalna in ne sistematična geomorfologija krasa. Njen poudarek tudi ni v 
pregledu različnih gledanj na kraški fenomen. Pač pa je v ospredju težnja, da pred-
stavi predvsem sodobne metode in rezultate raziskav o razvoju in nastanku tega re-
liefa. S tega vidika pa postane knjiga tudi za nas, ki smo vajeni, da nas glede krasa 
občuduje svet, vsekakor zanimiva. Medtem ko nas v Dinarskem krasu takorekoč 
slepi velikansko bogastvo oblik in tipov krasa ter njegova obsežna območja, se dru-
god, še zlasti pa v Veliki Britaniji, ukvarjajo bolj s teoretičnimi, eksperimentalnimi 
in različnimi merilnimi raziskavami. Iz tega se je rodilo mnogo novih, drugačnih, 
predvsem pa preciznejših spoznanj, ki so postala uporabna za ves svet. 

V knjigi so zlasti izčrpno obravnavani pogoji za zakrasevanje. Celo poglavje je 
posvečeno tudi drobnim kraškim oblikam, ki so neposreden učinek recentnega kraš-
kega procesa. Knjiga odseva nekoliko drugačen, neklasičen pristop tudi zaradi teo-
retičnih modelov, številnih skic in diagramov, ki so odlična dopolnitev teksta. 

Na podoben način so obdelane kraške jame, čeprav le na 14 straneh. Še najbolj 
se je moral avtor oddaljiti od svojega koncepta obravnavanja krasa v poglavju o ne-
katerih najbolj znanih tipih krasa po svetu. Žal je Dinarski kras zelo skromno za-
stopan in med tekstom le dvakrat zasijeta imeni Cvijiča in Rogliča. Nesorazmerno 
velik del knjige je posvečen obalnemu krasu, ki ga je avtor spoznaval predvsem na 
atolu Aldabra v Indijskem oceanu. Zato je tolikšna pozornost temu tipu krasa kaj-
pak razumljiva. 
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Trudgillova knjiga je vsekakor nov, pomemben pregled dosežkov v raziskova-
nju in spoznavanju kraškega fenomena, brez katerega ne bo mogla nobena kraso-
slovna knjižnica. 

Jurij Kunaver 

Environmental and Dynamic Geomorphology, Case studies in Hungary, uredil M. Pecsi, Aka-
demiai Kiado, Budapest 1985. 

Zbornik geografskega raziskovalnega inštituta Madžarske akademije znanosti z 
naslovom Environmental and Dynamic Geomorphology prinaša tokrat 22 člankov. 
Posvečeni so prvemu mednarodnemu posvetu o geomorfologiji, ki je potekal v Man-
chestru septembra 1985. leta. 

Zbornik je bolj pester, kot kaže naslov, predstavlja pa problematiko, ki je tre-
nutno v ospredju proučevanja madžarskih geomorfologov. Iz večine člankov je raz-
vidna težnja avtorjev, da bi imelo njihovo proučevanje reliefnih oblik in procesov, ki 
pri tem sodelujejo, čim večjo aplikativno vrednost. Geomorfološke analize in ocene 
reliefa so namreč namenjene predvsem planiranju smotrne izrabe zemljišč. 

Prvi štirje članki so naravnani teoretsko in metodološko. Govore o nalogah ter 
metodah pokrajinske geomorfologije, pravzaprav geojnorfologije okolja (environ-
mental geomorphology), o osnovah in metodah za ocenjevanje ogroženosti okolice 
Blatnega jezera zaradi erozije, o eksperimentalni geomorfologiji ter o načelu dina-
mičnega ravnovesja v geomorfologiji. 

Druga skupina razprav obravnava soodvisnosti med površjem in drugimi pokra-
jinotvornimi dejavniki. Posamezne avtorje zanima vpliv topografije na razvoj zaso-
ljenih prsti, na erozijo prsti in odnašanje gnojil ter na energijo direktnega sončnega 
sevanja. Od drugih se razlikuje članek, v katerem avtor po današnjih in fosilnih me-
andrih rekonstruira hidrološke in klimatske razmere v holocenu. 

V tretjem delu so prispevki, ki obravnavajo vpliv sedimentov na geomorfološke 
procese in vpliv teh procesov na oblikovanje posebnih sedimentov in reliefnih oblik. 

O paleogeografskem razvoju in o njegovih sledovih, ohranjenih v pokopanem, 
fosilnem reliefu, govorita oba članka četrtega poglavja. 

V predzadnjem delu so zbrani sestavki, ki tipizirajo reliefne oblike, procese 
(usade) in pokrajine ob upoštevanju pokrajinskih in morfografskih značilnosti, rečne 
mreže ter tektonskih premikov. 

Zadnji trije prispevki so namenjeni geomorfološkemu kartiranju aluvialne rav-
nice, prevladujočim recentnim procesom in ekspoziciji pobočij. Izsledki naj bi služili 
predvsem kmetijcem. 

Marjan Bat 

Karstologia (Revue de karstologie et de spéléologie physique de la Fédération Française de 
Spéléologie et de l'Association Française de Karstologie), št. 6, 2. polletje 1985, str. 1—64. 

Pred nami je zadnja številka revije za krasoslovje in fizično speleologijo, ki jo 
izdajata Francoska speleološka zveza in Francosko krasoslovno združenje. 

Njeno jedro sestavlja devet člankov, pet jih obravnava francoski kras, trije kras 
drugod po svetu, zadnji pa sodi k »planetologiji«, saj ne govori o Zemlji, ampak o 
Marsu. 

»Francoski del« vsebuje prispevke o krasu od visokih gora (Pierre Saint-Martin 
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v Pirenejih in Araches ter Flaine v Centralnih Alpah) preko sredogorja (planote v 
zaledju Fontaine de Vaucluse) do sredozemske obale. 

Prvi, kolektivni prispevek Mednarodnega združenja za raziskovanje Pierre St-
Martin, zgoščeno podaja izsledke raziskav zadnjih let na 150 km2 velikem kraškem 
svetu Pierre St-Martin, v povprečni nadmorski višini 1500—2000 m. V glavnem gre 
za preglednice, v veliki meri s številčnimi pokazatelji o hidrogeologiji, speleologiji in 
zgodovini raziskav, s seznamom največjih jam in seznamom literature. S speleološ-
kega gledišča gre za sklop najpomembnejših visokogorskih planot na svetu, z jam-
skim sestavom Pierre St-Martin (globine 1342 m in 50 km dolžine), s še devetimi 
jamami, globljimi od 600 m ter vsega skupaj 81 jamami, globljimi od 150 m. 

Prispevek o hidrogeologiji pogorja »Platč« (J. Sesiano), znanega predvsem po 
močno razviti površinski zakraselosti, podrobneje razlaga podzemeljske vodne zveze 
na podlagi številnih novejših barvanj in z njimi povezana dognanja. Tudi prispevka 
C. Michelota in J. L. Guyota sta v zvezi s kraško vodo. Prvi skuša po podatkih o ke-
mizmu vode ugotoviti, od kod priteka voda v znameniti Fontaine de Vaucluse, kjer 
se dviga iz globine 320 m. Drugi pa podrobneje obravnava »podpovršinski kraški 
odtok« (neposredno pod površjem — hypodermique) na podlagi opazovanj in mer-
jenj na preizkusnem poligonu severno od Montpelliera, kjer se je izpopolnjeval tudi 
naš strokovnjak P. Krivic. Avtor je predvsem s pomočjo vrtin prišel do novih spo-
znanj o infiltracijski coni v krasu. 

Peti »francoski« prispevek je popolnoma druge narave — na podlagi faktorske 
analize, podrobne stratigrafije in kartoteke datiranih jamskih podorov skuša J. J. 
Blanc ugotoviti podorne faze in njihove vzroke na obrobju Sredozemlja, kamor sodi 
tudi naš kras. Ugotovitve so toliko pomembnejše, ker bi jih bilo mogoče primerjati z 
dogajanji v našem krasu. Zanimivo je, da avtor določene podore povezuje s seizmo-
loško aktivnostjo, kar je bilo pri nas odločno zavrnjeno. 

Prispevki, ki obravnavajo ozemlja izven Francije, so še bolj pestri. Od primerov 
krasa v sadri v dolini Ebra v Španiji (M. Guiterez et al), ki govori predvsem o kraš-
kem površju, preko morfologije tropskega krasa v Zairu (Y. Quinif), do hidrogeo-
loškega opisa kraškega polja na egejski obali v Mali Aziji (B. Canik). Zadnji prispe-
vek je za nas še posebej zanimiv, saj po svetu ni veliko študij o pravih kraških poljih, 
podobnih dinarskim. 

Zanimiv, predvsem pa nenavaden, je prispevek R. Battistinija o psevdokraških 
reliefnih oblikah na Marsu. Avtor meni, da gre v večini primerov najbrž za drugačni 
in ne kraški nastanek, vendar dopušča možnost obstoja globokega krasa. 

Poleg člankov ima revija še tri rubrike: poročila, srečanja in dokumentacija. V 
prvi je v angleščini objavljen Program študijske skupine o človekovem vplivu na 
kras, avtor je I. Gams, predsednik komisije. Rubrika Srečanja podrobneje opisuje 
lanskoletne Mednarodne krasoslovne dneve, posvečene spominu J. Corbela (Metz). 
Najobsežnejša je Dokumentacija, ki poroča o 12 krasoslovnih delih, vključno s po-
diplomskimi nalogami in disertacijami. 

Posebnih prispevkov o našem krasu ni, vendar naše krasoslovje le ni čisto brez 
odmeva: v bibliografiji sta citirana dva naša avtorja (Krivic in Mijatovič), v poročilu 
o krasoslovnih dnevih v Metzu je naveden prispevek A. Kranjca ter že omenjeno 
poročilo I. Gamsa. 

Grafična oprema je kvalitetna, zvezek vsebuje 24 črnobelih in 1 barvno foto-
grafijo ter 52 skic, načrtov, risb in diagramov. Članki so opremljeni z izvlečki v fran-
coskem in angleškem jeziku, enako tudi ilustracije in celo ključne besede, ki jih pri 
nas še v slovenščini le redko uporabljamo. V literaturi je vsega skupaj navedenih 
137 bibliografskih enot. Andrej Kranjc 
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Andrew Goudie, The Nature of the Environment — An Advanced Physical Geography. Basil 
Blackwell, Oxford 1984, str. 331. 

Med novejšimi, nam dostopnimi angleškimi deli iz fizične geografije zasluži 
Goudiejeva knjiga večjo pozornost. Avtor si je namreč zastavil cilj, da predstavi 
snov na nov način. Izhaja predvsem iz občutnih sprememb, ki so v zadnjih letih za-
jele naravno geografijo. Pri tem so ga vodili trije pomembni vidiki. Prvi je tesnejša 
povezanost z družbeno geografijo in usmerjanje v proučevanje perečih vprašanj geo-
grafskega okolja. Drugi izhaja iz čedalje izrazitejše usmeritve celotne geografije v 
različna merjenja in numerične analize. Tretji vidik, ki po mnenju avtorja dokaj 
vpliva na naravno geografijo, je izreden razmah znanja geografiji bližnjih strok, zla-
sti v ekologiji, hidrologiji in nova spoznanja o tektoniki plošč in podrobnejše pozna-
vanje pleistocena. 

Namen knjige je torej dati širše in novejše podatke o geografskem okolju na ce-
lotnem planetu in v posameznih njegovih delih. Želi povezati dognanja geomorfolo-
gije, klimatologije, hidrologije, pedologije in biogeografije. Ob tem pa pretehtati 
smeri človekovega preoblikovanja pokrajine in tudi to, kako pokrajina preoblikuje 
njega. 

Glede na izhodišča in cilje pa vsebina knjige ni razdeljena na poglavja, ki bi lo-
čeno obravnavala posamezne naravnogeografske dejavnike, kakor je razdeljena v 
marsikaterem dosedanjem delu, temveč je razporejena tako, da izstopa medsebojna 
povezanost sestavnih delov okolja v različnem obsegu, po vsej Zemlji, in po posa-
meznih njenih delih. Prvi del knjige obravnava zato najprej geološke in podnebne 
razmere na Zemlji, saj so temelj drugim naravnim pojavom. 

Poglavje o geoloških osnovah vsebuje vrsto podpoglavij, ki zajemajo zgradbo 
Zemlje, izoblikovanost kopnega površja, morsko dno, potrese, oblike in premikanje 
celin, tektonske plošče itd. Tudi poglavje o podnebnih osnovah obsega zelo pestro 
vsebino, od navpičnega prereza ozračja, preko razporeditve temperatur in padavin 
na Zemlji, hidrološkega cikla in morskih tokov do podnebnih sprememb in nihanja 
oceanske gladine. 

Štiri poglavja v drugem delu knjige obravnavajo štiri glavne naravne pasove na 
Zemlji: polarni, zmerni, puščavski in tropski pas. Navedene so njihove glavne zna-
čilnosti s težnjo prikazati medsebojno povezanost različnih pokrajinotvornih dejav-
nikov pa tudi spremembe, ki jih je izzvalo delovanje človeka. 

V nadaljevanju avtor predstavi še dvoje posebnih »intrazonalnih« pokrajinskih 
tipov, ki se pojavljata v vseh štirih naravnih pasovih, to so gorovja in morske obale. 
V poglavju o gorah spoznamo gorsko podnebje, snežne razmere in snežno mejo, 
gorsko vegetacijo in zgornjo gozdno mejo, pokrajino nad drevesno mejo in tudi ne-
varnosti, ki človeku pretijo v gorah. 

Četrti del knjige z naslovom Pokrajina in ekosistemi v šestih poglavjih zajema 
različne naravne pojave, značilne za pokrajino. Prvo poglavje obravnava rastlinstvo 
in živalstvo. Sledijo poglavja o tektonskih procesih, preoblikovanju pobočij, o prsti 
in preperevanju, hidrološkem ciklu in rekah. Ta del knjige zaključuje poglavje o 
mestih, kjer avtor ponovno na konkretnem primeru na kratko ponazori povezanost 
pojavov. Med drugim spoznamo mestno podnebje, onesnaženost mestnega zraka in 
z njim povezane težave (v tabeli o povprečni koncentraciji žveplovega dioksida in 
delcev v zraku nekaterih mest omenja tudi Zagreb), termalno polucijo rečne vode 
itd. 

Knjigo zaključuje peti del, ki ima naslov Narava, človek in okolje. V njem so 
zajete nekatere ključne teme iz fizične geografije. Mednje avtor uvršča prepletenost 
v okolju, medsebojne vplive v njem, vlogo človeka in njegove posege v pokrajino, 
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korist in uporabnost naravne geografije itd. Sledi bogat seznam literature z mnogimi 
deli, ki podrobneje obravnavajo teme, uvrščene v knjigo. 

.Celotno knjigo dopolnjujejo številne ilustracije. Vrsta diagramov, blokdiagra-
mov, profilov in kart nazorno ponazarja obravnavane pojave. Tudi črnobele foto-
grafije so smiselno vključene v tekst. Prikazujejo reliefne oblike, vegetacijske tipe, 
profile prsti, posledice naravnih nesreč itd. Med fotografijami so zanimivi portreti 
nekaterih znanih naravoslovcev, npr. Darwina, Davisa, A. Pencka itd. Obilo podat-
kov vsebujejo številne preglednice. V njih niso le številke, temveč tudi podatki o 
skupinah prsti, morfografskih conah na Zemlji, o tipih jezerskih kotanj itd. 

Avtor je pri obravnavi naravnogeografskih značilnosti pokrajine gotovo naredil 
korak naprej. Vključil je številna nova dognanja, do katerih so se medtem dokopali 
naravoslovci. Skozi knjigo se odraža skrb avtorja, da bi čim bolj vzročno povezal do-
gajanja v pokrajini. V tem stremljenju gre tu in tam morda celo predaleč. Bralec po-
stane npr. pozoren, ko zasledi razprostranjenost prsti po svetu (po ameriški sedmi 
aproksimaciji) v poglavju o podnebnih osnovah, medtem ko se poglavje o prsti poja-
vi v četrtem delu knjige. Verjetno bi bilo lahko vse o prsteh združeno v tem poglav-
ju, saj v pedogenezi poleg podnebja deluje še vrsta drugih vplivov. 

Knjiga predstavlja nov tip učbenika obče fizične geografije, s pridom jo bodo 
lahko uporabljali vsi, ki jih zanima ta snov. 

F. Lovrenčak 

Problemy kompleksnoj geografii. Izdatel'stvo Kazanskogo universiteta. Kazan 1985, str. 188. 

Knjiga je pravzaprav zbornik, ki vsebuje različne prispevke članov tatarske po-
družnice geografskega društva Sovjetske zveze. Poleg njenega znanstvenega progra-
ma obravnavajo sestavki problemske strani fizične geografije, zlasti geomorfologije 
in klimatologije, večjo pozornost pa namenjajo tudi vprašanjem ekonomske in me-
dicinske geografije, varstvu narave in etnografiji. Zanimiv je torej že izbor prispev-
kov, ki posegajo na zelo različna področja geografije, kar je pravzaprav značilna po-
teza publikacij, ki izhajajo v manjših republikah in pokrajinah SZ, zlasti baltiških; 
tokrat se s tem srečujemo pri geografih tatarske avtonomne oblasti, kar je zanimivo 
seveda tudi za nas. 

Toda zgolj zaradi tega o knjigi verjetno ne bi poročali, saj je v njej vrsta speci-
fičnih in tudi ožje teritorialnih člankov. Našo pozornost je pravzaprav pritegnil na-
slov zbornika, kajti o kompleksni geografiji v Sovjetski zvezi ni veliko slišati, čeprav 
teoriji geografske vede posvečajo tam veliko pozornosti. Žal se je tudi tokrat poka-
zalo, da naslovi zbornikov večkrat zavajajo, saj se za imenitnimi naslovi skrivajo 
včasih zelo različni in zelo enostranski prispevki, ki imajo malo skupnega. 

V omenjenem zborniku so seveda članki, ki so iz tega ali drugega razloga zani-
mivi tudi za nas, še posebno tisti, ki so vsebinsko širši ali metodološko pomembni, 
npr. zaradi uporabe kvantitativnih metod. Tak je prispevek o kvantitativnem prika-
zu asimetrije rečnih dolin in njihovih pobočij, članek o ciklonski in anticiklonski 
aktivnosti ter njuni vlogi v atmosferi severne polute, nadalje članek o modeliranju 
dinamičnih sistemov naseljevanja prebivalstva pa tudi prispevek o problemih kom-
pleksnega proučevanja teritorialnih transportnih sistemov. Toda na zbornik ne opo-
zarjamo zaradi tega, pač pa zavoljo dveh prispevkov, zaradi prvega z naslovom Pro-
blemi proučevanja strukture geosistemov, ki so ga sestavili trije avtorji (R. G. Hu-
zeev, I. M. Paramanov in A. G. Stepin), še bolj pa zaradi drugega z zelo značilnim 
naslovom Enotna teorija geografskega polja (Edinaja teorija geografičeskogo polja), 
ki sta ga napisala A. M. Trofimov in N. N. Soloduho. Na slednjega želimo posebej 
opozoriti, saj je zaradi njega naslov publikacije do neke mere sploh upravičen. 
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Članek je izrazito teoretske narave in to temeljne, ker se posredno nanaša na 
geografijo kot celoto, pravzaprav na njen skupni predmet. O posameznih teoretskih 
vprašanjih geografije sta avtorja že doslej pisala, tokrat pa sta problematiko razširila 
na vprašanje enotnosti in kompleksnosti geografske znanosti sploh, čeprav le po-
sredno, ko načenjata vprašanje njene predmetne enotnosti. Posamezni sovjetski 
geografi so podobna vprašanja na ta ali drug način sicer že doslej načenjali, npr. 
Sauškin, Smirnov, Soča va in drugi. Tokrat pa je ideja širše izpeljana, saj sega, vsaj po-
sredno, tudi na področje, kjer je dualizem sovjetske geografije takorekoč apriorno 
»utemeljen«. Gre namreč za znani postulat, takorekoč aksiom, da zaradi principial-
no drugačnih zakonitosti narave in družbe ni upravičena skupna obravnava enih in 
drugih procesov. Zdi se, da spremembe, če smemo sploh tako reči, prinaša sistem-
sko gledanje na predmet geografije in s tem teoretsko poglabljanje geosistema, ven-
dar ne le v pomenu naravne pokrajine, temveč tudi kulturne, po sovjetski termino-
logiji torej landšafta in socio-ekonomskega sistema v njem. Do nadaljnjih korakov 
sicer še ni prišlo, toda teoretična razmišljanja posameznih sovjetskih geografov gre-
do v to smer, kakor v zadnjem času kažejo zlasti razglabljanja o geoprostoru, geo-
sistemu in sedaj o geopolju, o katerem poleg nekaterih drugih sovjetskih geografov 
govorita tokrat tudi Trofimov in Soloduho. Bistvo njunih izpeljav je v tem, da sta 
teorijo polja iz fizike aplicirala na geografijo ter poudarjata, da njen predmet — 
geosistem — sestavlja enotno geografsko polje, čeprav združuje zelo različne zako-
nitosti gibanja materije, od fizikalnih in kemijskih do bioloških in socioloških, kar 
skupno ne ustvarja le vsote teh zakonitosti kot komponent, temveč bistveno nekaj 
specifičnega. 

Avtorja najprej utemeljujeta, zakaj ne govorita o enotni teoriji geografskega 
prostora—časa, temveč o enotni teoriji geografskega polja (geopolja). Poudarjata 
njegovo bistvo, namreč njegovo raznovrstnost (nehomogenost). Naglašata, da je z 
geosistemom treba pojmovati relativno avtonomno celokupnost medsebojno pove-
zanih naravno-teritorialnih in socio-ekonomskih komponent, ki jih medsebojno po-
vezujejo tokovi materije, energije in informacij. Osnovna naloga sodobne geografije 
naj bi bila zato po njunem mnenju v kompleksnem pristopu pri proučevanju »za naš 
čas posebnega procesa soodnosov človeka z naravnim okoljem v prostorsko-časov-
nem aspektu«. Medsebojna učinkovanja različnih komponent naravnega okolja 
ustvarjajo prostorsko sfero součinkovanja, v kateri se lastnosti spreminjajo od točke 
do točke. Pri tem je prostorska sfera (tu jo avtorja reducirata na naravno) tesno po-
vezana s socialno, tehnogeno sfero, obe pa ustvarjata kompleks zapletenega geo-
grafskega prostora raznovrstnih geografskih komponent, kjer prostorski procesi 
ustvarjajo posebne prostorske strukture. Avtorja omenjata, da sta prostor podobno 
pojmovala sicer že Hagerstrend in Bunge, vendar brez posebnega vidika o njegovi 
raznovrstnosti. Zaključujeta, da je »geografski prostor tista strukturna stran geo-
grafskega polja, ki izraža celokupnost odnosov koordinacije in podaljševanja sobi-
vajočih raznovrstnih stanj (geosituacij) tega polja«, medtem ko je »geografski čas 
tista struktura polja, ki odraža celokupnost teh odnosov in stanj, ki si v tem polju 
sledijo.« Iz teh izvajanj so razvidna tudi strukturna razmerja med geoprostorom, 
geočasom in geopoljem. 

Glede na koncepcijo nehomogenosti geopolja, ki jo avtorja posebej razvijata, 
poudarjata, da lastnosti geoobjektov opredeljuje struktura prostor—čas in obratno, 
da prostor—čas opredeljuje lastnosti teh objektov. Ne gre torej za prednost enega 
ali drugega. V tem pogledu ustrezajo njune predstave Rodomanovemu pozicijskemu 
principu (1979). S tem v zvezi avtorja razlikujeta teritorialni položaj geoobjektov in 
geografski položaj, kar v bistvu ustreza našemu razlikovanju med geografsko lego in 
geografskim položajem. Avtorja se ob tem ne ustavljata le pri p r i n c i p u t e r i-
t o r i a l n o s t i , temveč tudi pri p r i n c i p u »g e o g r a f i č n o s t i« in p r i n -
c i p u o b d a j a j o č e g a s o s e d s t v a . 
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Prispevek je vsekakor zanimiv poskus teoretsko utemeljiti enotni predmet geo-
grafskega raziskovanja in tudi razločke glede geosistema, geoprostora—časa in geo-
polja, kakor ga avtorja miselno razvijata. Vrednost razprave ni le v preciziranju 
enotnosti geografskega predmeta, kakor ga prinaša pojmovanje o geopolju, temveč 
posredno tudi enotnosti geografije, čeprav avtorja tega posebej sploh ne omenjata; 
za sovjetske razmere je to vendarle še prezgodaj. 

Darko Radinja 

B. A. Manak, Metodika ekonomiko-geografičeskih issledovanij. Izd. »Universitetskoe« Minsk, 
1985, s. 155. 

Nekaterim slovenskim geografom znana Bronislava Adolfovna Manak iz Min-
ska je napisala zanimiv priročnik za študente, v katerem jih seznanja z načinom dela 
v ekonomski geografiji. Priročnik naj bi študentom pomagal, da bi se usposobili za 
samostojno znanstveno raziskovanje na področju »socialno-ekonomske geografije«. 

Zanimivo je, da avtorica uporablja izraz »ekonomska geografija« le dvakrat: v 
naslovu in v uvodu, ko navaja naziv predmeta na geografski fakulteti v Minsku. 
Povsod drugod govori o socialnoekonomski geografiji (omenja, da obstaja tudi obli-
ka: ekonomska in socialna geografija), ki naj bi proučevala »prostorsko organizira-
nost družbe ter oblikovanje in razvoj prostorskih socialno-ekonomskih sistemov 
(TSES)«. Objekt proučevanja vključuje »prostorske komplekse proizvajalnih sil v 
njihovi celovitosti z naravnimi pogoji in viri, poselitvijo in konkretnimi načini proiz-
vodnje« (str. 5). Po mnenju B. A. Manakove socialno-ekonomska geografija zdru-
žuje elemente geografije, ekonomije in sociologije. Malo naprej (str. 6) govori o 
nujnosti tesnega sodelovanja tudi z naravoslovnimi panogami. Ker gre očitno za po-
membne premike v gledanju na cilj in način geografskih proučevanj v Sovjetski zve-
zi, naj bodo na tem mestu naštete glavne naloge socialno-ekonomskih raziskovanj, 
kot jih opredeljuje Manakova: 

— proučevanje zakonitosti oblikovanja, razvoja in razmestitve TSES; 
— vrednotenje pogojev in dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in razmestitev 

TSES, njegovih podsistemov in elementov; 
— proučevanje součinkovanja med geografskim okoljem, proizvodnjo in prebi-

valstvom; 
— znanstveno zasnovano rajoniranje; izdelava predlogov za optimizacijo in po-

večanje učinkovitosti delovanja posameznih elementov TSES; 
— proučevanje prebivalstvenih problemov, oblikovanja optimalnega sistema 

poselitve in gospodarne izrabe delovne sile; 
— proučevanje poselitvenih pogojev in opredelitev ukrepov za njihovo izbolj-

šanje; 
— proučevanje geografskih razlik v pogojih, ravni in značaju življenja prebival-

stva ter iskanje ukrepov za izravnavo socialnoekonomskih parametrov v različnih 
delih države; 

— izdelava znanstvenih osnov prostorske organizacije življenja socialistične 
družbe za cilje načrtovanja; 

— proučevanje ekološkega delovanja proizvodnje in prebivalstva na naravno 
okolje. 

Obravnavanje sistema: družba — proizvodnja — naravno okolje (ki je grafično 
prikazan na naslovni strani!) kot nujnosti za razumevanje vloge družbenogeograf-
skih elementov, »pogojuje ekologizacijo sodobne socialno-ekonomske geografije« 
(str. 8). Kdor pobliže pozna sorazmerno močno »provincialnost« Minska kot posle-
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dico (vsestranske) centraliziranosti sovjetskega družbenega življenja in jo primerja z 
naziranji Manakove (ki nikakor ne slovi po »modernizmu«), lahko ugotovi bolj ali 
manj celovit preokret od tradicionalnega (dualističnega) obravnavanja vloge geo-
grafije. 

V prvem delu Manakova na kratek, enostaven in dovolj zanimiv način seznanja 
bralca z načeli in metodami znanstvenega dela v socialnoekonomski geografiji ter o 
načinih zbiranja in obdelave gradiva. Drugi del, ki obsega večino priročnika, obrav-
nava metodologijo geografskega proučevanja elementov prostorskih socialnoeko-
nomskih sistemov: prebivalstva, delovne sile, naselij, industrije, kmetijstva, trans-
porta in oskrbe. Za vsak element avtorica poda najprej teoretska izhodišča, nato 
geografsko vsebino ter metode proučevanja. 

Čeprav je priročnik prilagojen sovjetskemu programu visokošolskega študija 
geografije, je zaradi sistematičnega podajanja, zanimive obravnave nekaterih geo-
grafskih elementov in zanimivih teoretičnih izhodišč, primeren kot pomožno gradi-
vo tudi za naše razmere. Kar edinstvena odlika dela so, v nasprotju z večino podob-
nih sovjetskih del, številne in dobro uspele kartografske priloge. 

Marijan Klemenčič 

S. Zajchowska, A. Jasiok, Z. Kaminski, W. Maik, Uprzemyslowienie a struktura przestrzenno-
funkcjonalna regionu Koninskiego. PWN, Warszawa 1985, s. 104. 

Na primeru koninske regije so avtorji predstavili izsledke raziskovanja dveh 
osnovnih pokrajinskih problematik, značilnih za novonastajajoča industrijska ob-
močja: oblikovanje proizvodno-naselbinskih kompleksov ter njihove prostorske 
družbenogospodarske sestave. 

Koninsko industrijsko območje je izrazito mlado, nastalo v šestdesetih letih z 
izkoriščanjem zalog rjavega premoga in kamene soli. Na hiter industrijski razvoj ob-
močja so vplivali še ugodna lega v središču države med Poznanjem in Varšavo, do-
bre prometne povezave, bogati vodni viri in dovolj delovne sile. Industrializacija se 
je začela z izkoriščanjem rjavega premoga leta 1958. Nadaljevala pa se je z dvema 
termoelektrarnama, zgrajenima v letih 1964—1969, ki sta dali osnovo za tretjo 
smer industrializacije, namreč za kombinat za predelavo glinice in aluminija. Četrto, 
najnovejšo stopnjo predstavljata predvsem strojna in elektroindustrija. Poleg Koni-
na so se istočasno industrijsko razvili tudi bližnji večji kraji, Turek, Kolo, Slupca, 
Klodawa. Vse to je zanimivo območje za geografska proučevanja. Namen raziskave 
je bil ugotoviti spremembe v naselbinski mreži in družbenogospodarskih razmerah, 
ki jih je v pokrajino prinesla hitro se razvijajoča industrija. Družbenogospodarske 
spremembe so obravnavane z naslednjih treh vidikov: razpada prvotnih družbeno-
gospodarskih struktur in povezav, sprememb zaposlitvene sestave prebivalstva in 
funkcij posameznih krajev ter z vidika oblikovanja novih družbenogospodarskih po-
vezav, ki ustrezajo sedanji družbenogospodarski strukturi. Proučitev proizvodno-
naselbinskih sistemov pa vsebuje: razmejitev sistemov, opredelitev eksogenih funk-
cij sistemov, analizo funkcijskih povezav v sistemih ter analizo družbenogospodar-
skih sprememb v sistemih. 

Avtorji ugotavljajo, da je industrializacija močno poglobila razlike med osred-
njim delom regije in obrobjem, kjer so manjša mesta brez industrije postala spalna 
naselja. Osrednji del regije se je začel razvijati na račun nazadovanja obrobja. Zara-
di takega razvoja so se pokazali največji problemi v demografski sliki (odseljevanje 
prebivalstva z obrobja, »ostarevanje« prebivalstva ter množično vozaštvo) in v kme-
tijstvu. 
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Posebna odlika dela je solidna metodološka obravnava teoretsko jasno oprede-
ljenih problemov, kar je posledica visoke stopnje strokovnosti posameznih avtorjev. 
Prikaz industrializacije in prostorsko-funkcijske strukture koninske regije je kolek-
tivno delo treh mlajših geografov: Z. Kaminskega, W. Maika in nesrečno umrlega 
A. Jasioka, ki jih vodi in usmerja neumorna prof. Stanislawa Zajchowska. To je eno 
izmed redkih kolektivnih del, ki je kljub štirim avtorjem notranje (vsebinsko in me-
todološko) enotno. Pred leti sem na tem mestu že omenjal »poznansko geografsko 
šolo«, ki jo v jedru sestavljajo avtorji predstavljene knjige. Prof. Zajchowska je 
uspela zbrati tri izredno sposobne mlade geografe ter pritegniti k občasnemu sode-
lovanju tudi nekatere starejše. Njen izredno topel in neposreden odnos do mlajših 
kolegov—učencev je pripomogel, da se skupina pogosto loteva skupnih akcij, ne da 
bi bila s tem okrnjena ali zavrta strokovna usmeritev posameznika. Podpisanega je 
tak tovariški, a zelo odgovoren način dela prevzel, prav tako kot res zavidljiva do-
gnanja. 

Marijan Klemenčič 

Economic Geography of Hungary, Akadémiai Kiadó, Budapest 1985, s. 450. 

Knjiga prikazuje dinamične prostorske spremembe z urbanizacijo vred, obdobje 
prehoda od kvantitativne v kvalitativno fazo razvoja madžarskega gospodarstva, 
spremembe v regionalni sestavi industrije, poselitve in usmeritve v kmetijstvu. Pisci 
posameznih poglavij, Tivadar Bernât, Gyula Bora, Lajos Kalâsz in Zoltân Zoltân, ki 
se ukvarjajo z regionalnim načrtovanjem, so podali socialno-ekonomsko problema-
tiko Madžarske v zadnjih treh desetletjih 1950—1981. 

Knjiga je razdeljena na štiri različno obsežna poglavja, kar že opredeljuje njen 
namen in vsebino. Poglavji Fizično okolje (s. 11—40) in Prebivalstvo ter naselja (s. 
41—99) sta funkcijsko zasnovana uvodna prikaza. Pri tem je v drugem poglavju ob 
nekaterih demografskih elementih še zlasti veliko pozornosti posvečene podežel-
skim naseljem, njihovi opremljenosti, klasifikaciji, začasnim naseljem in razvojnim 
modelom. 

Poglavji o prostorski lokaciji ekonomskega sektorja (s. 100—331) in o eko-
nomskih ter planskih regijah (s. 332—450) obravnavata osnovne gospodarske pa-
noge, predvsem industrijo, energijo, kmetijstvo in promet. V prvem poglavju so po-
samezne panoge obravnavane z vidika razvojnih trendov v prostorski sestavi mad-
žarskega gospodarstva. Ob številnih novih, svežih in eksaktnih informacijah in tol-
mačenjih posameznih elementov pa je še posebej dragoceno poglavje o splošnih za-
konitostih ekonomskega razvoja na Madžarskem. Takšnih temeljitih in kompleksnih 
ekonomsko-geografskih analiz vzhodnoevropskih držav doslej nismo zasledili. 

Četrto poglavje prinaša podrobnejši oris posameznih ekonomsko-planskih re-
gij: centralne planske regije z Budimpešto, severno-madžarske z Miškolcem, eko-
nomsko planske regije severne Velike ravnine z Debrecenom, južne Velike ravnine 
s Szegedom, južnega Podonavja s Pečujem in severnega Podonavja z Györom. Orisu 
ekonomskega razvoja in sestave, ki je vedno dopolnjen s karto sestave in razmestit-
ve industrije, sledijo poglavja o prebivalstvu, naseljih ter o izvenmestnih območjih. 

Knjiga sodi nedvomno med moderne in uspešne primere ekonomske regionalne 
geografije z naglašeno obravnavo vodilnih razvojnih dejavnikov, še zlasti industrije 
in kmetijstva ter z močno naglašenim planskim vidikom. Številne, premišljeno izbra-
ne tematske karte celotne Madžarske in ekonomsko-planskih regij so besedilu nad-
vse uspešno dopolnilo, kar v tako kvalitetni izvedbi največkrat pogrešamo. Zelo 
premišljeno so izbrane sicer redke tabele, številnejši pa bi lahko bili diagrami. Eko-
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nomska geografija Madžarske je lahko metodološki primer tudi za redke tovrstne 
poizkuse pri nas. 

Mirko Pak 

Efraim Omi in Elisha Elfraf: Geography of Israel, četrta predelana izdaja, Israel University 
Press, Jeruzalem 1980 (556 strani, 25 kail, 29 kartogramov, 15 diagramov, 14 tabel in 166 fo-
tografij) 

Zajetno regionalno geografijo o Izraelu sta židovska avtorja pripravila v hebrej-
ščini; to pa je že četrta, predelana in razširjena izdaja, prevedena v angleški jezik. 

Obravnava najrazličnejših izraelskih geografskih problemov je v geografskih 
publikacijah sicer pogosta, vendar nam monografija podaja poglobljen regionalni 
pregled in zaokroženo geografsko podobo Izraela. 

Vsebinska razdelitev se od ustaljenih regionalnih prikazov nekoliko razlikuje. 
Prvi del obravnava deželo kot celoto in njene pokrajinske enote na osnovi geološke 
in reliefne razčlenitve, drugi del pa prikazuje klimo, rastje in živalstvo. Tretji del je 
namenjen družbeni geografiji, kjer so podrobno obdelani elementi in procesi, ki so 
za Izrael specifični: bogata arheološka dediščina, razvoj cionističnih naselij, posebna 
prebivalstvena gibanja, oblikovanje tipičnih izraelskih ruralnih naselij in kmetijskih 
sistemov ter značilnost urbanizacije. 

Četrti del je v tej razširjeni izdaji dodan na novo in obravnava »območja pod 
izraelsko upravo«, torej okupirana ozemlja Sinaja, Gaze, Judeje in Samarije ter Go-
lanskega višavja. Analizirana sta še gospodarski pomen in politično-upravno pove-
zovanje teh območij, seveda z izraelskega gledišča. 

Zadnji, peti del obravnava gospodarstvo in osnove zanj. Podrobno so podane 
osnove, ki so za gospodarstvo Izraela najpomembnejše in izhajajo iz geografskega 
položaja države. Tako so osvetljeni zlasti načini pridobivanja novih obdelovalnih 
površin, boj proti eroziji tal in njihove različne metode, nadalje gospodarjenje z vo-
do ter posebne metode njenega pridobivanja, shranjevanja in namakanja, kar omogoča 
intenzivno specializirano obdelovanje tal. Opredeljene so tudi druge gospodarske pa-
noge, ki zaradi skopih naravnih možnosti kažejo specifično izraelsko usmerjenost. 

Monografijo zaključuje obsežen izbor literature po posameznih vsebinskih po-
glavjih. 

Geografija Izraela ni samo primer regionalne geografije neke dežele, temveč je 
zaradi njenega zapletenega političnega, družbenega, socialnega in gospodarskega 
položaja poseben primer mlade države, ki išče samosvoje poti pri spreminjanju arid-
nih območij v produktivna ter s tem omogoča nadaljno povečevanje prebivalstva. 

Metod Vojvoda 

Diercke Weltatlas, Georg Westermann Verlag, Braunschweig 1974 

Predhodnik današnjega Dierckejevega atlasa sega v leto 1883 pod imenom 
»Schulatlas für Höhere Lehranstalten«, ki ga je skupaj z E. Gaeblerjem pripravil za 
tisk Carl Diercke. Atlas je imel najprej 46 strani, od leta 1895 dalje pa 148 strani 
kartografskega gradiva, doživel pa je 47 izdaj. 

Na osnovi novih izkušenj in zahtev, nastalih pri pouku geografije, se je pokaza-
la potreba po novem, predelanem atlasu. Imenoval se je »Diercke Atlas für Höhere 
Lehranstalten«, pripravila pa sta ga leta 1911 Paul Diercke in Adolf Liebers. Imel 
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je 156 strani slikovnega gradiva, pozneje, leta 1931, pa so ga razširili na 164 strani. 
Skupaj s prejšnjim atlasom je doživel 48. do 82. izdajo. 

Z razvojem znanja je vse bolj naraščala potreba po novem atlasu za širše name-
ne. Izšel je leta 1950 pod začetnim naslovom; poglavitno delo je opravil Richard 
Dehmel. Atlas je obsegal 146 strani, po letu 1957 pa so ga povečali na 168 strani 
kartografskega gradiva. Skupaj s prejšnjimi atlasi je doživel 83. do 184. izdajo. 

Spoznanje, da le vsebinsko prirejen atlas, ne pa univerzalni, lahko ustrezno slu-
ži določenemu namenu, je leta 1969 rodilo nov Dierckejev »Westermann Schul-
atlas«, ki ga je za tisk pripravil Ferdinand Mayer v sodelovanju z Erikom Arberger-
jem, Fritzom Pfrommerjem ter drugimi sodelavci. Vsebina in kartografsko grafični 
prikazi temeljijo na poglobljenem znanstveno-pedagoškem delu, zato se atlas občut-
no razlikuje od prejšnjih. Fizičnogeografski zemljevidi so namreč močno v ozadju, 
za številnimi drugimi tematskimi zemljevidi, vendar so z drugimi vred skladna celo-
ta, pri čemer igrajo pomembno vlogo kartografske metode in številne nianse barv. 
Tudi ob tem atlasu, ki doživlja vse več novih izdaj, se je ponovno pokazala potreba 
po novi, predelani vsebini. Podobno kot pri šolskem Westermannovem atlasu je tudi 
pri tem opravil poglavitno delo Ferdinand Mayer. Atlas je z 200 stranmi slikovnega 
gradiva kar za 49 strani obsežnejši od Westermannovega šolskega atlasa. Prvič je iz-
šel leta 1974 in je doslej doživel že lepo število izdaj. 

Z Dirckejevim Weltatlasom je povezan tudi naš Atlas sveta za osnovne in sred-
nje šole, ki ga je po licenci Westermannove založbe v Braunschweigu izdala Mladin-
ski knjiga iz Ljubljane leta 1979. Od izvirnika se razlikuje po številnih izpuščenih 
zemljevidih Z.R. Nemčije, namesto tega pa je dodanih nekaj zemljevidov Jugoslavi-
je in seveda slovenski prevod prirejenega besedila. Kartografsko se v celoti naslanja 
na izvirnik. 

Zakaj so se pobudniki našega šolskega atlasa vsebinsko in kartografsko naslo-
nili na Dierckejev atlas in ne na Westermannovega, ostaja odprto vprašanje, saj je 
slednji koncepcijsko zasnovan prav za potrebe geografije v šoli (Westermann Schul-
atlas). Je tudi kartografsko nazornejši in poleg zemljevidov vsebuje tudi neprimerno 
več različnih grafičnih prikazov. Naš atlas tudi ni najbolje prirejen. Zato je primerja-
va z Westermannovim šolskim atlasom toliko manj ugodna, kar potrjujejo že nasled-
nji podatki. Medtem ko je v Westermannovem atlasu poleg 342 zemljevidov kar 
139 zemljevidov ali 40,6% vseh namenjenih Nemčiji, inje v njem še vrsta grafičnih pri-
kazov (75 diagramov, 11 profilov, 4 sheme in 5 panoramskih zemljevidov), vsebuje 
naš atlas, ki je sicer za 10 strani obsežnejši, le 38 zemljevidov o Jugoslaviji, kar je le 
dobra desetina vseh, hkrati pa ni v njem niti ene grafične priloge. Zato je vsebinsko 
še revnejši in manj metodičen. Če dodamo še ugotovitev, da je tisk nekoliko slabši 
od nemškega, da je skrčeno število zelo pomembnih barv, npr. zelena in temnejša 
modra barva (slednja je v enem odtenku namesto v dveh), se k pomanjkljivi vsebini 
pridruži še vizualna. Uporaba dveh modrih barv je zlasti pomembna pri šolskih 
zemljevidih manjšega merila, kjer tekst za vodovje tiskajo pogosto celo v nonpareju. 
Šolski zemljevidi imajo zato v atlasu običajno dve modri barvi ali pa vodna imena 
tiskajo kar v črno. (Domači primer: Atlas za osnovne šole, Školska knjiga Zagreb in 
Državna založba Ljubljana 1979 ter Geografski atlas za V., VI., VII. VIII. razred 
osnovne škole, Geokarta, Beograd 1982; tuji primer: Földrajzi Atlasz a kožčpisko-
lâk szâmâra, Budapest 1971). Razumljivo je, da atlas, v katerem ni ustreznega rav-
notežja med vsebino in kartografsko zasnovo (Jugoslavija in svet kot celota), ne mo-
re ustrezno podpirati geografije v šoli. 

Dierckejev Weltatlas in Westermannov Schulatlas sta bila koncepcijsko izrazito 
namensko zasnovana za Z. R. Nemčijo, prvi za splošnejšo rabo, drugi izraziteje za 
geografijo v šoli. Ker je za naše potrebe v vsakem primeru nujno potrebna priredi-
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tev tujega atlasa, še zlasti za šole, naj omenim, da le-ta zahteva temeljito kartograf-
sko analizo ter dodatno delo, ki mora pri prirejanju sloneti ne le na kartografskem, 
temveč tudi na poglobljenem znanstveno-pedagoškem delu. V tem je poroštvo, da 
prirejeni atlas ne bo fragmentaren, nesistematičen in tematsko pomanjkljiv. Tak je, 
žal, naš šolski atlas, kjer je že delež kart za Jugoslavijo veliko preskromen. Podobne 
pomanjkljivosti so glede na vsebino maloštevilnih zemljevidov o Jugoslaviji tudi v 
kvalitativnem pogledu (Slovenija sploh ni posebej poudarjena). V našem atlasu ni 
niti v enem primeru prikazan časovni razvoj kulturne pokrajine (takšnih zemljevi-
dov je v Westermannovem atlasu kar 18). Načrti in drugi zemljevidi iz uvodnega 
dela pa nimajo prave tematske in kartografske oblikovne povezave z drugimi zem-
ljevidi. Analiza je pokazala še več drugih pomanjkljivosti priredbe, kar obravnavam 
v posebni študiji »Koncepcija in aplikacija kartografije v izobraževalnem sistemu«. 

In zaključek? — Dierckejev Weltatlas da, vendar ne za vsako uporabo in tudi 
ne v kakršnikoli priredbi. 

Marko Žerovnik 
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Geogra f sk i vestnik. Ljubl jana . LV1I1 (1986) 

K R O N I K A 

Spominski jubilejni članki 

V spomin akademiku Ivanu Rakovcu (1899—1985) 

Zasluge častnega člana Geografskega društva Slovenije (zdaj Zveze geografskih 
društev Slovenije), uglednega geologa in paleontologa, upok. univ. profesorja dr. 
Ivana Rakovca za razvoj slovenske geografije in njene organizacije, neznane delu 
mlajših generacij, je ob pokojnikovi osemdesetletnici v tem časopisu (GV 1979) 
opisal že prof. S. Ilešič. Ni namen pisca teh vrstic, ponoviti Ilešičeve misli, in vsebi-
no številnih nekrologov, ki so ob Rakovčevi smrti izšli v slovenskem časopisju (okoli 
6. avg. 1985). Želi navesti le nekaj poudarkov iz njegovega govora na žalni sloves-
nosti na ljubljanskih Žalah 6. avgusta 1985, ko se je od pokojnega poslovil v imenu 
ZGS in Oddelka za geografijo FF. 

Na novoustanovljeni ljubljanski univerzi je Geografski inštitut začel razmeroma 
zgodaj z delovanjem. Ker se je takrat študij geografije preko B-predmeta povezoval 
s Številnimi sorodnimi strokami, je lahko Geografski inštitut mnogo prispeval k rasti 
teh strok in njihovega kadra. To je usmerilo tudi znanstveno kariero pokojnega I. 
Rakovca. Bil je med prvimi diplomanti študija geografije (1926), med prvimi dokto-
rand (1. 1927 je doktoriral z disertacijo Doneski k geomorfologiji Ljubljanske kotli-
ne), med prvimi asistenti tega inštituta (1926—33). Obenem se je med geografi kot 
prvi lahko specializiral v geomorfologijo. Poleg geografije je končal tudi študij geo-
logije in paleontologije, ki je imela pri isti fakulteti, to je pri Filozofski fakulteti, 
svojo stolico. Obe študijski enoti sta zaradi pomanjkanja domačega kadra v začetni 
dobi vodila učitelja iz Hrvaške (A. Gavazzi oziroma prof. dr. M. Salopek). Ker je 
bila zamenjava z domačim kadrom na geologiji še bolj pereča kot na geografiji in 
ker je bil veliki pokojnik že takrat enako zagret za geografijo in tudi geologijo, se je 
v veliki meri na prigovarjanje prof. dr- K. Hmterlechnerja, vodje mineraloško-pe-
trografskega inštituta tehnične fakultete, odločil za geologijo. Vanjo se je že med 
študijem in kasneje kot asistent Geografskega inštituta strokovno poglabljal tudi v 
tujini. Leta 1933 je prevzel predavanja iz geologije in paleontologije na FF in nas-
lednje leto tam tudi nastopil mesto učitelja. Kljub temu pa je kot raziskovalec ostal 
zvest predvsem geomorfologiji ter objavljanju v geografskem časopisu — Geograf-
skem vestniku. Od vključno letnika 1929 do vključno letnika 1952 je vsakokratna 
številka prinesla po eno, navadno daljšo Rakovčevo razpravo. Redke med njimi so 
posvečene sami geologiji, ki takrat pri nas še ni imela svojega časopisa. S sedemnaj-
stimi razpravami je bil pokojni častni član našega društva eden glavnih sotrudnikov 
GV in to skoraj četrt stoletja. Velika večina teh razprav obravnava geomorfološki 
razvoj slovenskih pokrajin, z območja Alp, posebej doline Vrata in bohinjske Most-
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nice, z območja Predalpskega hribovja, posebno Škofjeloškega in Polhograjskega 
hribovja ter Posavskega hribovja; še zlasti pri srcu pa je bila pokojniku morfologija 
Ljubljanske kotline (blejska okolica, Vintgar, vzhodni del kotline, Ljubljansko polje, 
Ljubljansko barje). 

Odkar sta se med slovenskimi geografi—geomorfologi razvili dve dokaj ozko 
specializirani geomorfološki smeri, klimatsko-morfološka in neótektonska, ki sta se 
bolj razvili po tujih vplivih kot na osnovi harmonične rasti domače stroke, se zdi, da 
so Rakovčevi geomorfološki rezultati izgubili na veljavi. Rakovčeva rekonstrukcija 
reliefnega razvoja je v glavnem slonela na ugotovitvah geologov in torej na geomor-
fostrukturnem znanju, po drugi strani pa na koncepciji W. M. Davisa o cikličnem 
razvoju reliefa. Od tod toliki poudarek Rakovčevih geomorfoloških analiz na nivo-
jih, slemenskih nivojih, terasah in njihovi korelaciji. Novejša geologija je doslej res-
da »pomladila« marsikatere pliokvartarne sedimente ter tektonske faze in iz tega iz-
hajajoč relief. Pa tudi Davisova shema je bila podvržena kritiki. Ker pa nobena zna-
nost, tudi ne geomorfologija, ne more rasti brez upoštevanja starejših ugotovitev, 
mimo Rakovčevega dela ne more noben raziskovalec fluvialnega, glacialnega ali pa-
leogeografskega razvoja na Slovenskem, še zlasti, ker je pokojnik vestno in doku-
mentirano zbral vso dotlej znano gradivo. Prav s pritegnitvijo vse razpoložljive do-
kumentacije in s sprotnim citiranjem virov ter dokazovanjem na osnovi dejstev in ne 
teorij, je ostala Rakovčeva geomorfološka zapuščina upoštevanja vreden in komaj 
dosežen metodološki vzor. 

Tudi kasneje, ko je pokojnik po drugi svetovni vojni prenesel svoje delovanje 
skoraj povsem na paleontologijo, njegove raziskave niso bile brez pomena za geo-
grafijo. Z ugotavljanjem fosilnih kvartarnih sesalcev, živalstva in rastlinstva v mio-
cenu, pliocenu in v pleistocenu, je bistveno prispeval k poznavanju geneze ekoloških 
razmer na naših tleh, torej tudi k zgradbi pokrajinske ekologije, ki se goji kot učni 
in raziskovalni predmet tudi v naši stroki. Kdor je imel s pokojnikom osebni stik v 
njegovih starejših letih, se je lahko prepričal, da Rakovčevo zanimanje za razvoj slo-
venske geografije do kraja ni zamrlo. To je dokazal tudi s tem, da je takoj po smrti 
akademika A. Melika predlagal za dopisnega člana SAZU prof. dr. S. Ilešiča. 

Rakovčeve zasluge za geomorfologijo in geografijo moramo tu podčrtati tudi 
zato, ker so pri vrednotenju njegovega celotnega življenjskega dela ob njegovi smrti 
stopile močno v ozadje za časovno enako dolgo raziskovalno in organizacijsko delo-
vanje na področju geologije oz. paleontologije, to je panoge, ki mu je prinesla v zna-
nosti in javnosti mnogo več priznanja. 

Ivan Gams 

Počastitev Antona Melika — znamenitega slovenskega geografa 

Letos mineva dvajset let od smrti akademika, univ. prof. dr. Antona Melika. 
Njegova dela so »klasična« osnova slehernega slovenskega geografa. Ko se ga ob tej 
obletnici spominjamo, naj slovenske geografe opozorimo, da so njegova dela tudi 
formalno vključili v zakladnico geografske misli. V deveti številki Geographers Bio-
bibliographic Studies 1985 so namreč svetovni geografski javnosti kot prvega Slo-
venca prikazali A. Melika, namreč kot znamenitega slovenskega in jugoslovanskega 
geografa. 

Omenjene biobibliografske študije znamenitih geografov so publikacija delovne 
skupine za zgodovino geografske misli pri Mednarodni geografski zvezi in Medna-
rodni zvezi za zgodovino in filozofijo znanosti. Ideja za publikacijo se je že pred 
drugo svetovno vojno rodila na kongresu Mednarodne geografske zveze, ki je bil le-
ta 1934 v Waršavi, vendar jo je v življenje priklicala šele ustanovitev Komisije za 
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zgodovino geografske misli v New Delhiju 1968. leta. Francoz Philippe Pinchemel, 
ki je postal njen prvi predsednik, veliko podporo pa je imel v svojem raziskovalnem 
centru za zgodovino geografije na pariški Sorbonni, si je pridobil številne sodelavce 
in tudi mednarodno podporo. Komisija se je dolgo ukvarjala z zasnovo in fiziogno-
mijo lastnega dela. Nihala je med tem, da bi prikazovala delovanje geografskih dru-
štev, uveljavljanje nacionalnih geografskih šol in posameznih raziskovalcev, vključ-
no s tistimi, ki po svoji osnovni usmeritvi sicer niso geografi, so pa s svojimi dosežki 
obogatili geografsko znanost. Da bi dosegli ustrezno enotnost in možnosti za pri-
merjavo, so se slednjič odločili za enotne prikaze biobibliografskih študij posamez-
nih znanstvenikov. Zasnovo prikazov so razdelili na tri poglavja: (1) življenje, študij 
in delo; (2) znanstvene ideje in geografsko mišljenje ter (3) vpliv in širjenje idej. 
Dopolnjuje jih izbrana bibliografija in kratka kronologija življenja in delovanja 
znanstvenika, kar dopolnjuje še fotografija. 

Prvi zvezek je izšel v Londonu in New Yorku 1977. leta. Uredništvo sta vodila 
Ph. Pinchemel in T. W. Freeman z manchesterske univerze, od petega zvezka dalje 
pa slednji. V devetih zvezkih je bilo doslej predstavljenih 144 znanstvenikov, razis-
kovalcev in odkriteljev, predvsem geografov. Med njimi so imena svetovno znanih 
geografov. V četrtem zvezku je prikazan srbski geograf Jovan Cvijić, v petem pa 
Pavle Vujević. 

V zadnji, deveti številki so med 18 znamenitimi geografi predstavili tudi A. 
Melika. Študija osvetljuje njegovo poreklo, šolanje v Ljubljani, posebno pa študijska 
dunajska leta, ki so mu oblikovala strokovno obzorje in ga usmerila v širokopotezno 
raziskovalno delo. V tem času si je Melik izoblikoval tudi nacionalno zavest in slo-
vansko naravnanost. Poskušal se je tudi z literarnim ustvarjanjem, zato se je prija-
teljsko povezoval z mladimi literati. 

Oblikovalec slovenske geografske misli in geografije je Melik postal zlasti na 
oddelku za geografijo ljubljanske univerze. Uveljavil se je kot univerzitetni profe-
sor, znanstvenik, urednik Geografskega vestnika, po drugi svetovni vojni je kot aka-
demik vodil geografski inštitut pri SAZU, kot rektor univerzo v Ljubljani in kot re-
publiški sekretar je skrbel za vzgojo in kulturo v SR Sloveniji. 

Njegova znanstvena dela so ga uvrstila med znamenite geografe. Študija pose-
bej omenja Melikove raziskave Kozolec na Slovenskem, Planine v Julijskih Alpah, 
Kraška polja Slovenije v pleistocenu in Rast naših mest v novejši dobi; vsa so nave-
dena tudi z originalnimi slovenskimi naslovi. V teh delih se kaže Melikov obsežen 
raziskovalni interes za najrazličnejša raziskovalna področja geografije z veliko željo 
po obvladovanju evropskih geografskih raziskovalnih tokov, ki jih je preizkušal na 
primeru Slovenije. 

Še posebej pomembna je Melikova monumentalna geografska monografija Slo-
venije v petih zvezkih, metodično in vsebinsko sicer odraz njegovega časa, ki pa je 
še vedno osnova tudi za novejše geografske raziskave in številne karte, saj jih v 
učbenikih in priročnikih še danes ponatiskujejo. 

Melikov vpliv v geografski znanosti opredeljuje študija s treh vidikov: na osnovi 
njegovih raznovrstnih raziskav; z vidika raziskovalnega vzpodbujanja sodelavcev in 
publiciranja njihovih del v osrednjih geografskih revijah, ki jih je urejal vrsto let; pa 
tudi z vidika vzgoje mladih geografov, ki so se na njegovo pobudo specializirali za 
posamezna področja geografije, kamor jih je usmeril zlasti s svojim pedagoškim ela-
nom. 

Študijo o Meliku je sestavil docent Colin Thomas (New University of Ulster, 
Colrain, Severna Irska), ki se ukvarja s historično geografijo in geografijo socialisti-
čnih dežel. Slovenijo in Jugoslavijo je že večkrat obiskal in opravil pri nas vrsto raz-
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iskav, izsledke pa objavil v angleških geografskih publikacijah. Študijo o Meliku je 
pripravil po Ilešičevi oznaki Melika pa tudi po drugih virih in po razgovorih z Meli-
kovimi učenci. 

Metod Vojvoda 

Šestdesetletnica Draga Mezeta 

Glavna karakteristika znanstvenega svetnika dr. Draga Mezeta, našega jubilan-
ta, je lahko kratka: rojen Ljubljančan (26. januarja 1926) se je čustveno navezal na 
Gornjo Savinjsko dolino, ki ga je pri raziskavah postopoma privedla do regionalne 
geografije in nato do specializacije v proučevanje hribovskih kmetij. Drobnih živ-
ljenjskih mejnikov pa je seveda več. Recimo leto 1942, ko so ga odpeljali v interna-
cijo v italijanski Gonars, ali leto 1952, ko je na takratni prirodoslovno-matematični 
fakulteti diplomiral iz geografije in se še isto leto zaposlil kot asistent v Geograf-
skem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tej organizaciji, kjer je 
bil že nekaj let prej honorarni sodelavec, je ostal zvest do danes in v njej so nastala 
Mezetova dognanja, zaradi katerih se moramo v glasilu slovenskih geografov spom-
niti njegove šestdesetletnice. 

Kot pri drugih inštitutskih sodelavcih je tudi Mezetu prvotno raziskovanje 
usmerjal ustanovitelj tega inštituta, akademik prof. dr. Anton Melik, upravnik v le-
tih 1947—1966, po katerem se danes ta inštitut imenuje (Geografski inštitut Anto-
na Melika ZRC SAZU). Ker je ustanovitelj menil, da naj bi bil vsak geograf sposo-
ben raziskovati na vseh geografskih področjih, najdemo v Mezetovi bibliografiji kot 
prve tri razprave te-le z dokaj različno tematiko: Ledenik na Triglavu in na Skuti 
(Geografski zbornik 1955), Pozeba oljke v Primorju 1956 (GZ 1959), Prebivalstvo 
Gornje Savinjske doline (Celjski zbornik, 1960). Melik je Mezeta pritegnil tudi k 
načrtnemu raziskovanju geomorfogeneze robnih slovenskih pokrajin. Tako je nasta-
la Mezetova študija o Voglajnsko-zgornjesotelski pokrajini (GZ 1963), ki prinaša 
nove poglede na prvotni vodni odtok. Od srede petdesetih let dalje je Meze sodelo-
val pri dolgoletni institutski raziskovalni temi — Kvartarni sedimenti in njihova iz-
raba v Sloveniji. Če tu ni prostora za naslove njegovih številnih neobjavljenih elabo-
ratov, moramo navesti vsaj objavljeno razpravo Porečje Kokre v pleistocenu (GZ 
1974), ki je med drugim prinesla novo znanje o tamkajšnjih ledenikih. Po objavah je 
bilo bolj plodno Mezetovo sodelovanje pri novejši institutski skupinski raziskavi, pri 
geografskem proučevanju poplavnih območij v Sloveniji. V inštitutskem glasilu je 
doslej izdal štiri razprave, o poplavnem območju v Gornji Savinjski dolini (1977), v 
Grosupeljski kotlini (1981), v porečju Rašice z Dobrepoljem (1982) in na Blokah 
(1984). Kot stranski proizvod te raziskave je nastala Mezetova študija v GV 1977 o 
hidrologiji Radenskega polja. 

Pri navedenih tematikah je bil jubilant vesten sodelavec skupinskih inštitutskih 
raziskav. Temo proučevanje hribovskih kmetij pa je sam programiral kot skupinsko 
delo in ji dal tudi obličje (glej Osnovne smernice za geografsko preučevanje hribov-
skih kmetij na Slovenskem, GV 1980). Do tega koraka je Mezeta privedla čustvena 
navezanost na Gornjo Savinjsko dolino od njegovega prvega obiska te alpske doline 
dalje. Pri izvajanju skupnega inštitutskega programa in izven njega jo je proučeval z 
raznih vidikov. Tako je nastala njegova disertacija (obranjena 1. 1965), ki jo je obja-
vila 10. knjiga iz serije Dela Geografskega inštituta SAZU pod naslovom Gornja 
Savinjska dolina (1966, 200 strani). Odlikuje jo to, kar je prisotno v vseh Mezetovih 
razpravah: skrbno zbrano in dokumentirano gradivo, obilica dognanj o obravnava-
nem ozemlju in pretehtan jezik. Meze je geomorfološko raziskovanje kmalu razširil 
na kmetije in na prebivalstvo in ker je o tej regiji mnogo objavljal tudi v Celjskem 
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zborniku, Planinskem vestniku in drugih poljudnih revijah, si je med slovenskimi 
geografi pridobil sloves ne le najbolj vsestranskega poznavalca Gornje Savinjske do-
line, temveč tudi edinega, ki je kot regionalni geograf specializiran na eno pokraji-
no. Ko pa je postala Gornja Savinjska dolina pretesna za njegovo proučevanje hri-
bovskih kmetij, je raziskave razširil na vso SR Slovenijo in zanje v svojem inštitutu 
pridobil sodelavce. Sam je doslej v Geografskem zborniku objavil osem daljših raz-
prav o samotnih hribovskih kmetijah: na Solčavskem (1963), v Lučki pokrajini 
(1965), v vzhodnem delu Gornje Savinjske doline (1969), v Gornji Savinjski dolini 
po letu 1967 (1979), ob Kokri in v Krvavškem predgorju (1981), med Preddvorom 
in Begunjami (1980), med dolinama Kokre in Drage (1984), v Polhograjskem hri-
bovju in sosedstvu (1985). Vse te študije slonijo na zelo podrobnem geografskem, 
zlasti gospodarskem in socialnem gradivu za vsako kmetijo posebej. Ker je Meze o 
zaključkih seznanjal tudi širšo slovensko in deloma tujo strokovno javnost (Geogra-
phica Yugoslavia, 5, Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie, 27), 
si je pridobil v javnosti ugled strokovnjaka za vprašanja hribovskega kmetijstva. 
Upamo, da bo jubilant to lahko še potrdil z zaključnim pregledom hribovskih kmetij 
na Slovenskem, ko bo naloga končana. 

Meze se je v širšo strokovno javnost prebil tudi z objavami z drugih geografskih 
področij. Naj omenimo študijo o razvoju slovenskega reliefa v kvartarju v knjigi Ar-
heološka najdišča Slovenije (1975) in poglavje z naslovom Raziskovanje v odmevni 
knjigi Slovenske gore (CZ, 1982, zdaj v ponatisu). Treba je pripomniti, da je to do-
segel ob vsej znani skromnosti in nevsiljivosti. K temu so pripomogli tudi njegovi 
številni članki v raznih revijah kot Celjski zbornik, Planinski vestnik, Turistični vest-
nik, prispevki v raznih enciklopedijah i.t.d. 

Za svoje delo je jubilant dosegel številna uradna priznanja. Med drugim je dva-
kratni dobitnik nagrade Sklada Borisa Kidriča (1967 za geomorfologijo Gornje Sa-
vinjske doline, 1. 1983 za proučevanje hribovskih kmetij) in priznanja občine Mozir-
je (1970). Predsedstvo SFRJ mu je 1. 1984 podelilo Red dela z zlatim vencem. Geo-
grafi ne smemo pozabiti njegovega dela v geografski organizaciji. V GDS je bil več 
let odbornik in tri leta tajnik, v ljubljanski podružnici dve leti predsednik. 

Svojemu nekdanjemu glavnemu uredniku (1979—84) želimo člani uredniškega 
odbora in čitatelji Geografskega vestnika prav tolikšnega uspeha še pri sedanjem 
sourednikovanju Geografskega zbornika. Vsi mu tudi želimo trdnega zdravja in na-
daljnjega plodnega strokovnega dela. 

Ivan Gams 

Prof. dr. Vladimir Klemenčič — šestdesetletnik 

10. julija je praznoval šestdesetletnico eden najvidnejših slovenskih geografov 
— Vladimir Klemenčič. S svojo energijo in delovno vnemo je v več kot tridesetih le-
tih posegel na tolikšna področja stroke, njene organizacije in aplikacije, da vsega v 
tem kratkem zapisu še približno ni mogoče zajeti. Izjemno aktiven je bil tudi na dru-
gih področjih, ki so večinoma imela zvezo s stroko, še zlasti z njeno popularizacijo in 
afirmacijo. Vse to je ves čas uspešno povezoval s svojim osnovnim pedagoškim de-
lom, ki ga je začel opravljati kot asistent po diplomi 1951. leta, nadaljeval kot do-
ctent (I960), izredni profesor (1966) in redni univerzitetni profesor od 1972. leta na 
Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. 

Svoj nemirni duh, problemski pristop in vsestransko zanimanje za stroko je dr. 
Klemenčič izpričal že v svojih prvih raziskovanjih, ko se je lotil agrarne geografije 
Tuhinjske doline (1952), urbanizacije okolice Kamnika (1953), demogeografske in 
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manjšinske problematike ter v svoji disertaciji Pokrajina med Snežnikom in Slavni-
kom (1959) tudi regionalne geografije. Posebno pozornost je Klemenčič posvetil 
proučevanju Avstrijske Koroške, zlasti njenega prebivalstva. Sprva so bili v ospredju 
proučevanja popisi prebivalstva. V številnih razpravah, predvsem pa v delu Kritični 
pretres avstrijskega popisa prebivalstva 1951 z ozirom na jezikovno strukturo na 
Koroškem (I960) je znanstveno-dokumentirano dokazoval popisne manipulacije v 
škodo Slovencev. Kritično je spremljal tudi kasnejše popise, še posebej njihovo me-
todologijo in o tem pisal v razpravah Avstrijski popis prebivalstva po materinem je-
ziku leta 1976 in v drugih razpravah. Ob vsem tem se je lotil tudi priprave karte 
dvojezičnih imen na Avstrijskem Koroškem (1972), ki je še danes edini in najbolj 
uporabljen tovrstni vir. Kasneje je svoje proučevanje razširil na vsa narodnostno 
mešana območja tostran in onstran meja. Proučevanja so postajala vedno bolj kom-
pleksna socialnogeografska, s čimer je kot eden najboljših poznavalcev socio-eko-
nomskih procesov obravnavanih območij veliko prispeval k njihovemu reševanju. 
Eden prvih je z znanstveno metodo razlagal razvojne procese v obmejnih in hkrati 
tudi večinoma manj razvitih območjih, pri čemer njegove ugotovitve o smereh na-
daljnjega razvoja sodijo že v področje prognoze. Veliko pozornosti je posvečal izpo-
polnjevanju metodologije tovrstnih proučevanj, o čemer je poročal na številnih do-
mačih in tujih znanstvenih sestankih. Med njimi je bila posebej pomembna konfe-
renca o evropskih narodnih manjšinah 1. 1974 v Trstu, kjer je za soorganizacijo pre-
jel plaketo Tržaške pokrajine. Na ta način in še zlasti s svojim angažiranim nastopa-
njem je veliko prispeval k praktičnemu reševanju narodnostne in razvojne proble-
matike na narodnostno mešanih in obmejnih območjih. Njegova posebna pozornost 
je veljala tudi Prekmurju, kamor je podobno kot na Koroško s posebno ljubeznijo 
vodil številne generacije študentov geografije. Prekmurje proučuje že več kot 15 let 
s svojimi sodelavci, študenti in v okviru mladinskih srednješolskih raziskovalnih ta-
borov na narodnostno mešanem ozemlju. 

Več kot trideset let se Klemenčič ukvarja z metodologijo proučevanja prebival-
stva. Je neumoren proučevalec prebivalstva Slovenije v celoti in njenih posameznih 
delov v procesu deagrarizacije in urbanizacije, v zadnjem času predvsem Alpskega 
sveta, Dolenjske z Belo krajino in JV Koroške. Med njegovimi tipologijami prebi-
valstvenih procesov je zlasti znana karta demografskih območij Slovenije (1972). Bil 
je najbolj temeljit proučevalec migracij delovne sile v industrijska podjetja (1963) in 
migracij nasploh (Prostorska diferenciacija Slovenije po selitveni mobilnosti prebi-
valstva 1971). Enako važnost je posvetil tudi problematiki novejših ekonomskih mi-
gracij ter slovenskim in jugoslovanskim izseljencem po svetu. S tem se je seznanjal 
tudi v Z D A in tesno sodeluje s specializiranimi inštitucijami v Jugoslaviji in inozem-
stvu kot konzultant, predavatelj in mentor doktorantom. V sedemdesetih letih so ga 
močno pritegnila tudi metodološka vprašanja še danes aktualnih vprašanj mešanih 
gospodinjstev (1968). 

Sodelovanje z madžarskimi geografi, še posebej pa s poljskimi, je Klemenčiča 
močneje usmerilo na področje agrarne geografije. Rezultat sodelovanja pri projektu 
proučevanja izrabe tal v vzhodnoevropskih državah je porodilo številne študije, med 
katerimi je Kmetijska proizvodnja in izraba tal vasi Podgorje pri Kamniku (1962) 
klasičen model tovrstnih proučevanj širom po Jugoslaviji. Sodelovanje z nemškimi 
geografi, še posebej z miinchensko socialnogeografsko šolo, kjer je Klemenčič več-
krat izpopolnjeval svoje znanje, je poglobilo njegovo socialnogeografsko usmeritev, 
pri uveljavljanju katere je imel sicer številne težave. Praktično in teoretično je ta 
usmeritev prišla najbolj do izraza v proučevanjih deagrarizacije in urbanizacije Slo-
venije, med katere štejejo poleg številnih drugih tudi naslednje študije Industriali-
sierung und Raumwirksame Urbanisierung in Slowenien und Jugoslawien (1981). 
Problemi semi agrarne strukture in semi urbanih območij v Sloveniji (1981), Urba-
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nizacija in deagrarizacija ter izraba tal za proizvodnjo hrane (1982). 
Aplikativna usmerjenost Klemenčičevega znanstveno-raziskovalnega, organiza-

cijskega ter mentorskega dela je povezana z njegovim dolgoletnim delom v Inštitutu 
za geografijo univerze, ki mu je bil ob delovnem mestu profesorja na Oddelku za 
geografijo Filozofske fakultete uspešen direktor od njegove ustanovitve 1962. leta 
kar celih 18 let do leta 1980. Da je bilo takratno delo Inštituta, v katerega so bili 
kot zunanji sodelavci vključeni skoraj vsi delavci Oddelka in Pedagoške akademije v 
Mariboru, uspešno in odmevno, je v veliki meri njegova zasluga, kar ni treba pose-
bej poudarjati. Zadostuje že podatek, da je bilo delo sodelavcev znano in cenjeno 
tudi daleč preko naših meja. To je tudi obdobje najbolj intenzivnega jubilantovega 
sodelovanja pri proučevanjih v drugih območjih Jugoslavije, še zlasti s hrvatskimi in 
makedonskimi kolegi. 

Izredno ploden je jubilant pri navezovanju, vzdrževanju in krepitvi stikov. V tu-
jini je objavil kar 44 del, predaval je na številnih tujih in jugoslovanskih univerzah, 
med drugim je imel ciklus predavanj na podiplomskem študiju na Dunaju, na med-
narodnih, jugoslovanskih in slovenskih simpozijih in kongresih, kjer je s svojimi sve-
žimi in aktualnimi idejami vedno vzbujal pozornost. Vodil je številne akcije s tujimi 
in domačimi geografskimi inštitucijami, tehtno pa je bilo tudi njegovo sodelovanje s 
slovenskima raziskovalnima inštitutoma v Trstu in Celovcu. Nešteto geografov ter 
študentskih ekskurzij je vodil po Sloveniji. Za vse to ga je Geografsko društvo Ma-
kedonije izvolilo za častnega člana, Italijansko geografsko društvo za dopisnega čla-
na in Münchensko geografsko društvo za svojega člana. 

Klemenčičevo organizacijsko in družbeno politično delo obsega domala vse 
geografske dejavnosti od Geografskega društva Slovenije, v katerem je bil dolga 
leta član raznih organov, njegov podpredsednik in tri leta tudi predsednik, pa do 
članstva v Predsedstvu Zveze geografskih društev Jugoslavije v funkciji podpredsed-
nika in predsednika Komisije za znanstveno delo. Bil je eden najbolj aktivnih članov 
izjemno dejavne generacije jugoslovanskih geografov, česar se ob današnjem stanju 
v organizaciji jugoslovanske geografije lahko le z nostalgijo spominjamo. Omeniti 
velja še njegovo članstvo v raznih republiških komisijah za znanstveno delo, za pro-
blematiko zamejskih Slovencev in drugo, dolgoletno članstvo v raznih komisijah 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, kjer je bil dve leti tudi predsednik izvršilnega od-
bora. Dolga leta je bil član uredništev Geografskega vestnika in Geographice Slove-
nice, poleg tega pa še urednik, snurednik in član uredniških odborov številnih zbor-
nikov. 

Da sodi jubilantovo pedagoško delo prej na začetek kot na konec prikaza nje-
govega delovanja kaže velika odmevnost njegovega pedagoškega dela, mentorstva 
pri magistraturah in disertacijah, petnajstletno delo z mladimi raziskovalci na mla-
dinskih raziskovalnih taborih v Prekmurju in drugod, za kar je prejel plaketo giba-
nju Znanost m ladini. Dolga leta je vodil vsakoletne ekskurzije koroških maturantov 
po Jugoslaviji ter uvajal mlade raziskovalce in študente v znanstveno-raziskovalno 
delo. Je eden redkih univerzitetnih profesorjev, ki zna študente navdušiti za stroko. 
Kot direktor Inštituta za geografijo je mlade raziskovalce usmerjal na študij v znana 
evropska geografska središča, bil je prijatelj in mentor mariborskim geografom. Po-
sebno doživetje so njegove terenske vaje, na katerih razprava začenja ob odhodu iz 
Ljubljane in traja pozno v noč. 

Za svoje vsestransko obsežno delo je jubilant prejel red dela z zlatim vencem, 
za znanstvene dosežke pa nagrado Sklada Borisa Kidriča. Če za koga velja, da leta 
niso važna, velja to za Vladimirja Klemenčiča. Njegova delovna vnema in razisko-
valni nemir ne upadata. Prav v zadnjem času se je z vsem žarom usmeril v organiza-
cijo, raziskovanje in pripravo metodologije projekta Geografske primernosti organi-
zacije proizvodnih celic na Koroškem. 
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Vedno znova odkriva prostorske probleme in raziskovalno vznemirja ter drami 
slovensko geografijo, za katere položaj si je prizadeval vseh trideset let. 

Slovenski geografi mu želimo še obilo zdravih let, da bi še naprej z njemu last-
nim optimizmom pomagal uspešno ubirati vedno bolj zavita pota slovenske geogra-
fije v znanosti, praksi in šoli. 

Mirko Pak 

Prof. dr. Branislavu Bukurovu v spomin 

20. aprila 1986 je v Novem Sadu umrl častni član Geografskega društva Slove-
nije, univ. prof. in akademik dr. Branislav Bukurov. Spominjajo se ga predvsem sta-
rejše in srednje generacije slovenskih geografov, s katerimi je rad sodeloval, jih vo-
dil po njemu nadvse dragi Vojvodini, ter z njemu lastno vnemo in toplino razlagal 
njeno kompleksno geografsko problematiko. 

Rodil se je 13. maja 1908 v banatski vasi Ostojičevu, po diplomi pa ga je služ-
bena pot vodila od gimnazijskega profesorja v Senti preko univerzitetnega profesor-
ja v Beogradu do Novega Sada, kjer je osnoval Geografsko katedro in kasneje Inšti-
tut za geografijo na Naravoslovno-matematični fakulteti. Bil je njegov dolgoletni di-
rektor, poleg tega pa še skoraj dvajset let prvi podpredsednik Matice srpske, sekre-
tar Oddelka za naravne znanosti in urednik Zbornika za prirodne nauke Matice 
srpske, ter dolgoletni predsednik Geografskega društva Vojvodine. Izjemno obsež-
no in vsestransko pa je bilo Bukurovo dolgoletno znanstveno delo, ki j a je v izjem-
no velikem obsegu organiziral in vanj uvajal tudi mlade raziskovalce. Ze to, da je bil 
organizator in seveda tudi snovalec metodologije za proučevanje kolonizacije Voj-
vodine po prvi in drugi svetovni vojni, organizator proučevanja Šajkaške, sistemat-
skega proučevanja vojvodinskih mest in podeželskih naselij ter organizator med-
disciplinarnih raziskovanj Fruške gore in Vršačkih planin ter končno nosilec projek-
ta Proučevanje občin Vojvodine, ga uvršča med naše prve organizatorje in sistema-
tične proučevalce regionalnih enot. 

Bukurov je v svojih proučevanjih Vojvodine posegel domala na vsa področja 
geografije, pa tudi na nekatera sorodna, pomembna za geografsko tolmačenje orga-
nizacije prostora. Iz njegovih številnih knjig, razprav, strokovnih člankov, visokošol-
skih učbenikov, enciklopedijskih prispevkov, elaboratov in drugega naj navedemo le 
nekatere. Iz geomorfologije Dolina Tise v Jugoslaviji (1948), Geomorfološke crte 
južne Bačke (1953), Geomorfološke prilike banatskog Podunavlja (1954), Geomor-
fološke prilike severnog Banata (1961), sintetično-študijo Geomorfološki prikaz 
Vojvodine (1953), Fizično-geografski problemi Bačke (1975). S področja hidrogeo-
grafije je napisal tri dela, med temi Jezera i bare u Bačkoj (1954) in Veliki kanal 
Dunav-Tisa-Dunav (1949). 

Še več je napisal s področja družbene geografije, kjer ga je zanimalo skoraj vse 
o Vojvodini, največ pa o prebivalstvu: Posleratne migracije u severozapadnom Po-
tisju (1939), Poreklo stanovništva Vojvodine (1957), Kolonizacija Bačke za vreme 
drugog svetskog rata (1971), Stanovništvo i naselja u Potamišju (1968). Dodati je 
treba njegove številne študije o vojvodinskih naseljih, ki so bile metodološki kažipot 
številnim raziskavam vojvodinskih naselij v šestdesetih in sedemdesetih letih. Pisal 
je tudi o ekonomsko-geografski, agrarnogeografski, prometno-geografski in sorodni 
problematiki. Njegovo najbolj obsežno delo pa je Geografski prikaz Vojvodine 
(1968), namenjen širšemu krogu čitalcev, kar je sploh značilnost domala vseh njego-
vih del. Poleg Vršačkih planin (1950) je napisal še vrsto regionalnogeografskih del 
in učbenikov. 
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Podobno kot vsako srečanje z Bukurovim, ki je bil do konca aktiven, med dru-
gim tudi kot član Komisije za znanstveno delo Zveze geografskih društev Jugoslavi-
je, je tudi vse njegovo pisanje prevevalo veliko človeške topline in želja koristiti lju-
dem s posredovanjem svojih dolgoletnih bogatih spoznanj o Vojvodini. Ni mogel tu-
di mimo tega, da se ne bi vključil v reševanje praktičnih problemov pri načrtovanju 
kanala Donava-Tisa-Donava ter pri osnovah za prostorske načrte mest in posamez-
nih območij. Za svoje nadvse plodno delo je dobil številna priznanja, med drugimi 
Red dela III. reda, medaljo »Jovan Cvijič«, Prvomajsko nagrado sindikata Vojvodi-
ne, Sedmojulijsko nagrado in nagrado AVNOJ-a. 

Mirko Pak 

PROGRAMI IN ZBOROVANJA 

O položaju geografije v Raziskovalni skupnosti Slovenije 
in o načrtovanju nove geografske monografije Slovenije 

V preteklih letih smo se geografi na zborovanjih pogosto pritoževali, da je v or-
ganizaciji Raziskovalne skupnosti Slovenije, preko katere prihaja daleč največ druž-
benih sredstev za temeljne raziskave, geografija razbita. V preteklem srednjeročnem 
razdobju 1980—85 je del naših raziskav spadal v okviru RSS v organizacijsko sku-
pino družbenih ved, drugi pa med humanistične vede. Kadrovska statistika RSS pa 
je fizične geografe vodila celo v okviru naravoslovja. 

Ko so pozimi 1984/85 stekle priprave za izdelavo srednjeročnega (1986—90) 
in dolgoročnega (1986—2000) programa raziskovanj, je bilo pri skupnih službah 
RSS čutiti pripravljenost, da bi se geografske raziskave organizacijsko združile, po-
tem ko je najvišji samoupravni organ za družboslovne vede, Ekspertna skupina, od-
klonila, da bi še v bodoče, med drugim, obdržala v svojem okviru usmerjeni razisko-
valni program »Usmerjanje družbenega in ekonomskega razvoja SRS«. Vanj so po-
leg urbanističnih tem spadale tudi raziskave z območja urejanja prostora, kjer je so-
deloval del geografov. V Programskem svetu za proučevanje geografskega okolja in 
za geografske raziskave krasa smo potem, ko smo obupali nad prizadevanji za usta-
novitev nove skupine RSS za prostorske vede, poslali RSS po sklepu seje 14.2.1985 
predlog za združitev geografskih raziskav v eno organizacijsko enoto in v ta namen 
predložili združene geografske temeljne raziskave. Čeprav je RSS ob načrtovanju 
dolgoročnih raziskav proklamirala načelo, da bodi izključno merilo za financiranje 
kvaliteta tem in ne, kot je bilo dotlej, socialni nagibi po načelu preživetja raziskoval-
nih ustanov, so samoupravna telesa programiranja pri sprejemanju novih programov 
postavljala na vidno mesto vprašanje »dote«, to je preteklega deleža v RSS, izraže-
nega v FTE (full time ekvivalentu). To smo doživeli tako v delu Ekspertne komisije 
za humanistične vede kot tudi v Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete, kjer naj 
bi geografi povečali delež raziskav. Tudi geografi, ki so prej sodelovali v okviru 
družboslovnih ved, niso bili pripravljeni prevzeti tveganja glede začasnega zmanjša-
nja sredstev in so raje pristali na to, da se njihov program, združen v URP »Ureja-
nje prostora in varstvo okolja«, prenese iz družboslovja v skupino tehničnih ved. 
Ostali program je ostal v okviru humanističnih ved. Namesto pričakovanega izbolj-
šanja smo geografi na prehodu v novo srednjeročno in dolgoročno obdobje postav-
ljeni »z dežja pod kap«. Vloga prejšnjih, na strokah temelječih programskih svetov 
se delno prenaša na organe glavnih raziskovalnih institucij. Ljubljanske geografske 
institucije bodo tako vključene v Znanstveno raziskovalni center SAZU, Znanstveni 
inštitut FF, v okvir tehničnih ved in mariborski geografi v Znanstveni inštitut Peda-
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goške fakultete univerze v Mariboru. Za zveze znotraj strok so sicer predvidena po-
sebna koordinacijska telesa, ki pa bodo imela samo posvetovalno vlogo. Skupno na-
črtovanje in sodelovanje pri geografskih raziskavah je tako prepuščeno samo dobri 
volji nas samih in dobri volji nadrejenih organizacij. 

Slovenski geografi smo zadnja leta na mnogih posvetih izjavili, da je naša pri-
oriteta pri bodočem delu nova g e o g r a f s k a m o n o g r a f i j a S l o v e n i j e . 
Zadnja monografija (obči del in štirje regionalni opisi Slovenije iz let 1954—60), ki 
jo je izdal A. Melik, je zdavnaj pošla s knjižnega trga in je v nekaterih pogledih za-
starela. Že dve slovenski knjižni založbi sta izjavili pripravljenost, da natisneta novo. 
Kot dolgoletni upravnik je akad. prof. dr. S. Ilešič v tem smislu stavil v program 
Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU temo, ki se v letopisu SAZU za 
leto 1980 imenuje: »Proučevanje regionalizacije Slovenije, njene metodologije in 
nomenklature kot strukturne osnove za regionalno-geografsko monografijo Sloveni-
je (Svetozar Ilešič, Ivan Gams)«. S. Ilešič je v GV 1981 še uspel objaviti svojo dvoj-
no shemo slovenskih regij kot pripravo za monografijo. Sàmo monografijo pa mu je 
preprečila smrt. Znanstveni svet Geografskega inštituta A. Melika ZRC SAZU (Gl 
AM ZRC SAZU) je spomladi 1983 izvolil za programiranje monografije začasni re-
dakcijski odbor s člani A. Lah, V. Kokole, D. Meze, D. Radinja, M. Šifrer po funk-
ciji upravnika Geografskega inštituta AM, I. Vrišer in pisec teh vrstic kot predsed-
nik. Njegova prvenstvena naloga je bila koncepcija za prvi del — splošno monogra-
fijo, druga pa program za regionalni del. Prvo nalogo je odbor končal konec leta 
1985, tako da lahko zdaj Geografski inštitut AM s pomočjo številnih zunanjih sode-
lavcev že dela na izdelavi prvega zvezka splošne monografije. Diskusije o regional-
nem delu monografije so se iz raznih razlogov zakasnile in razširile v okvir znan-
stvene sekcije Zveze geografskih društev Slovenije. Na njenem drugem sestanku, 
kjer je bila dana pobuda za ta informacijski članek v GV, je bil sprejet sklep, da naj 
organizacijo za nadaljnje programiranje regionalnih opisov določijo zastopniki geo-
grafskih institucij, ki bi delo prevzele. Ti so na sestanku 18. II. 1986 za nalogo pro-
gramiranja in koordiniranja ustanovili novo telo — Programski svet RGMS (regio-
nalne geografske monografije Slovenije). Poleg že predhodno imenovanih članov 
uredniškega odbora so njegovi člani še uredniki kot vodje uredniških odborov, ki jih 
inštitucije—prevzemnice izberejo za urejanje svoje knjige. Ob oddaji tega zapisa ko-
nec marca 1986 je predvideno, da bodo knjigo z delovnim naslovom Podravska Slo-
venija s Pomurjem prevzeli mariborski geografi (PFU v Mariboru), Spodnjeposav-
sko Slovenijo s Savinjskim Geografski inštitut A. Melika, Visoko dinarsko in pri-
morsko Slovenijo Geografski inštitut univerze E. K. v Ljubljani in Severozahodno 
Slovenijo Oddelek za geografijo FF. Te knjige bodo vključevale tudi del Zamejske 
Slovenije, ki je onstran meje prevzete makroregije. 

Obveza, da bi v tekočem srednjeročnem razdobju pripravili za objavo novo 
geografsko monografijo Slovenije, pomeni izpit slovenske geografije. Položiti ga bo-
mo mogli le, če se bodo za delo zavzeli vsi najboljši geografi, ki bodo preko mono-
grafije svojo stroko in sebe lahko mnogo boljše uveljavili v javnosti kot preko mno-
žice razdrobljenih specialističnih člankov. Naloga ni lahka, saj naj monografija odra-
ža polstoletni razvoj slovenske geografije. Toda če jo je lahko pred četrt stoletja z 
uspehom opravil en človek, zakaj je ne bi zdaj zmogla četa geografov—raziskoval-
cev? Še zlasti, če ji to delo obeta, da bo marsikomu regionalnogeografski princip in 
sodelovanje povrnil zavest o skupnih ciljih stroke, o potrebi po skupinskem delu in 
o pripadnosti skupni stroki. 

Ivan Gams 
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12. kongres geografov Jugoslavije Novi Sad 29. 9. — 6 . 1 0 . 1 9 8 5 

Lanskoletni kongres geografov Jugoslavije se je odvijal v najlepšem novosad-
skem hotelu Park, ki je nedaleč od znanega sejmišča. Vojvodinski geografi so storili 
vse, da bi se delegati iz vse Jugoslavije počutili čim bolje. Vendar pa je bilo tudi ne-
kaj slabosti, ki se jim organizacijski odbor pod vodstvom dr. Nebojše Carica ni mo-
gel izogniti. Priprava kongresa je terjala posebno veliko naporov tudi od predsedni-
ka Zveze geografskih društev Jugoslavije dr. Pavleta Tomiča. Peščica vojvodinskih 
geografov je tako opravila veliko delo, za katerim sicer navadno stoji večji organiza-
cijski aparat. Za bodoče kongrese bi v tej zvezi veljalo priporočiti še jasnejšo zasno-
vo namenov in ciljev kongresa na zvezni ravni, da bi med drugim dosegli večjo od-
mevnost v lastnih vrstah in v jugoslovanski javnosti. 

Predno spregovorimo o referatih, se v zvezi z organiziranjem jugoslovanskih 
kongresov pomudimo še ob nekaterih stvareh, ki ne bi smele biti tipične tudi vna-
prej. Novosadski kongres namreč ni prinesel nobenih posebnih novosti v organiza-
cijskem smislu, niti ni uporabil prakse, ki jo poznajo ob drugih podobnih priložno-
stih. Predvsem ni bil izkoriščen za vzporedne delovne sestanke različnih komisij in 
podkomisij, ki se v medkongresnem času težje sestajajo. Večerni čas je primeren za 
prireditve, ki niso strogo strokovne, bodisi za predvajanje diapozitivov ali filmov ali 
za okrogle mize. Žal tega geografi v Novem Sadu nismo znali izkoristiti. Opazili 
smo tudi, da vedno manj pozornosti posvečamo medsebojnemu spoznavanju, da ne-
katerih vodilnih geografov skoraj ni bilo videti, da slabo skrbimo za stike med raz-
ličnimi generacijami. V naši jugoslovanski družbi je temu vprašanju treba posvetiti 
več pozornosti in geografi moramo k temu več prispevati, tako V stikih med posa-
mezniki kot v mednacionalnih in medrepubliških stikih. 

Za slabosti smo seveda krivi sami, na primer tudi za to, da je jugoslovanski tisk 
razmeroma skromno zabeležil ta dogodek, ljubljansko Delo pa ga sploh ni, ker smo 
se zanašali na njenega beograjskega dopisnika. Za ugled in pomen lastne stroke bo 
potrebno v bodoče bolje izkoristiti tudi take priložnosti kot je jugoslovanski kongres. 

Kongres se je pričel s plenarnim zasedanjem in uvodnimi referati v nedeljo do-
poldne 29. septembra. Od petih najavljenih referatov na jugoslovansko temo so bili 
prebrani le trije in to o družbeno-ekonomskem razvoju Jugoslavije v naslednjem 
srednjeročnem obdobju, o Jugoslaviji in njenem ekonomsko-geografskem položaju 
in o možnostih za revitalizacijo gorskih ogmočij v Jugoslaviji. V enem od teh refera-
tov je nekatere poslušalce motilo preveliko poudarjanje slabosti, ki jih prinašajo de-
etatizacija, decentralizacija in drugi procesi demokratizacije v Jugoslaviji, kar da gre 
na račun akumulacije, makro planiranja, jugoslovanstva in njegove moči ter drugih 
integrativnih procesov pri nas. Uporabljen je bil izraz osemglavi policentrizem, re-
ferent pa je za ilustracijo tipičnih jugoslovanskih »nesmislov« med drugim navedel 
tudi menjavo električnih lokomotiv v Dobovi. 

Druga skupina plenarnih referatov je predstavila Vojvodino in njene geograf-
ske probleme. Zanimivo je bilo slišati o erozijski problematiki v Vojvodini, medtem 
ko je posebej o eolski eroziji zelo podrobno spregovoril v fizično-geografski sekciji 
še en referent. Verjetno se premalo zavedamo grožnje, ki jo temu našemu najplod-
nejšemu svetu pomeni veter, kadar se pozimi poigrava z osušeno in nezaščiteno 
prstjo. Na ekskurziji smo imeli priložnost videti velike oblake prahu, ki jih dviga 
kmetijska mehanizacija in ki so se v večernem času spremenili v prašno meglico nad 
vojvodinskimi polji. Komaj pa si je mogoče predstavljati, kakšne so videti peščene 
nasipine, ki jih pozimi na cestah odlaga košava. 

Povedano je bilo tudi, da v Vojvodini namakajo komaj 2% obdelanih površin, 
kar je nedopustno malo. Kanal DTD (Donava-Tisa-Donava) je namreč še vedno v 
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eksperimentalni fazi. Z intenzivnim namakanjem bi nasprotno lahko dosegali do 
100% večje količine pridelkov. Jugoslovanska žitnica pa ima še enega sovražnika, ki 
ga poznamo tudi drugod, to je urbanizacijo in zazidavanje. Z nesmotrnim načrtova-
njem je bilo izgubljenih že na desettisoče hektarov plodne zemlje. 

Potem ko je bil prebran še referat o povojnih migracijah in ko smo si po kon-
gresu lahko še ogledali Vojvodino od blizu, se nam je zdelo, da so se v veliki meri 
izpolnila pričakovanja, s katerimi smo vsaj nekateri prišli v Novi Sad. Dr. Čurčič in 
njegovi sodelavci imajo za to največ zaslug. 

Podrobno ni mogoče poročati o delu sekcij, kjer pa je bilo prebranih največ re-
feratov in koreferatov. Najavljenih je bilo 134, kar je precej več kot na prejšnjem 
kongresu v Budvi. Posebno delovne so bile fizično-geografska sekcija, sekcije za 
ekonomsko geografijo, za geografijo prebivalstva in naselij, za geografski pouk pa 
tudi sekcije za tematsko kartografijo, za regionalno geografijo in prostorsko planira-
nje in za vprašanja življenjskega okolja. Med slovenskimi udeleženci so referirali 
oziroma prijavili referate B. Belec, A. Cerne, T. Ferjan, I. Gams, P. Habič, B. Kert, 
M. Klemenčič, V. Klemenčič, M. Košak, J. Kunaver, F. Lovrenčak, K. Natek, L. 
Olas, M.prožen-Adamič, M. Pak, I. Piry, D. Plut, D. Radinja, V. Stepančič, M. Ši-
frer, M. Špes, M. Verbič. 

Zaključno plenarno zasedanje je v glavnem minilo v sprejemanju resolucije, ki 
je še zlasti opozorila na nezadovoljiv položaj geografije v šoli. Izvoljeno je bilo tudi 
novo vodstvo Zveze geografskih društev Jugoslavije, ki ji bo do naslednjega kongre-
sa načeloval dr. Asllan Pushka iz Prištine. Prvi podpredsednik je dr. Vladimir Dju-
rič, ki je hkrati predsednik Nacionalnega komiteja. Dr. Pak je obdržal vodstvo Ko-
misije za znanstveno delo, kar je ob enem priznanje za njegovo že doslej zelo priza-
devno in uspešno delo na tem področju. Tretji podpredsednik in vodja komisije za 
tisk je dr.M. Panov, četrti podpredsednik in vodja komisije za šolsko geografijo pa 
je dr. M. Brazda. V nacionalnem komiteju zastopa Slovenijo akademik dr. I. Gams, 
v komisiji za tisk je dr. I. Vrišer, v komisiji za šolsko geografijo pa mgr. S. Brinovec. 
Poleg tega imamo predstavnike tudi v podkomisijah zveze. 

Poleg vojvodinske ekskurzije so organizatorji popeljali del udeležencev tudi v 
sosednjo Romunijo in na Madžarsko. S tem so se iztekli dnevi jugoslovanske geo-
grafije, kjer smo vendarle navezali nove stike in se dogovorili za nove skupne akcije. 
Med dogovorjenimi bodo tudi zborovanja geomorfologov v geomorfološko posebej 
zanimivih jugoslovanskih pokrajinah. Prvo bo v Bovcu oziroma v Zgornjem Posočju 
od 12. do 18. septembra 1986. 

Jurij Kunaver 

Prva mednarodna konferenca o geomorfologiji, Manchester 15.—21. septembra 1985 

Geomorfologija se goji v geografiji, geologiji, v kvartarnih strokah, v nekaterih 
tehničnih panogah, toda nikjer v celoti. Zato se geomorfologi čutijo v vseh zapo-
stavljene. Britanska skupina za geomorfološka raziskovanja, ki je konferenco s po-
močjo geografov iz Geografske šole na univerzi v Manchestru (V. B.) vzgledno or-
ganizirala, je zato precej prej z vprašalnikom vprašala geomorfologe za mnenje. 
Med drugim je bilo potrebno odgovoriti, ali bi bilo potrebno za geomorfologijo 
mednarodno povezovalno telo, ali naj se to vključi v katero od obstoječih strokovnih 
zvez, ali pa naj bo povsem samostojno. Glede prvega vprašanja so bili odgovori po-
zitivni in enotni. Pri drugem in tretjem so bili odgovori razpolovljeni. Na tej podlagi 
so sklicatelji v Manchestru zbrali delegate iz okoli 60 zastopanih držav na sestanek, 
ki je izvolil začasni komite za geomorfologijo. Načeljuje mu dotedanji predsednik 
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britanske skupine za geomorfološko raziskovanje prof. Denys Brunsden. Po mnogih 
plenarnih sestankih je bila končna odločitev o statusu komiteja prepuščena drugi 
mednarodni geomorfološki konferenci, ki jo bo 1. 1989 sklicalo geomorfološko dru-
štvo ZR Nemčije, do katere mora začasni komite pripraviti svoje stališče. 

Ker je bilo na sporedu okoli sedemsto prijavljenih referatov, so istočasno zase-
dale mnoge sekcije. Za pregled snovi smo zato navezani na objavljene enostranske 
povzetke (v knjigi Abstracts of papers — First Int. Conference on Geomorphology: 
International Geomorphology 1985, Manchester 1985). Uvodoma je objavljena 
preglednica referatov po tematiki: 9% uporabna geomorfologija in naravovarstvo 
(= land conservation), 8% glacialna geomorfologija, po 7% sedimentacijski sistemi 
v porečjih, uporabna geomorfologija in ovrednotenje naravnih virov, dolgotrajni 
razvoj reliefnih oblik, po 6% dinamika rečnih korit, neotektonika in gibanje zemelj-
skih gmot, po 5% kvartarološke študije in teoretska geomorfologija. Podrobnejši 
pregled snovi pa pokaže razmeroma veliko študij o eroziji, transportu in sedimenta-
ciji v porečjih, zlasti v času naravnih nesreč, precej študij je iz aridnih in krionivalnih 
območij (oboje je olajšala zlasti satelitska tehnika) in mnoge so povezane z vpraša-
nji naravovarstva. Kraški referati so bili prebrani na treh zasedanjih. Komisije, de-
lovne skupine in študijske skupine Mednarodne geografske (in deloma geološke) 
zveze so imele posebne sestanke, tako tudi 1. 1984 ustanovljena Študijska skupina 
za proučevanje človekovega posega v kras. 

Že iz navedene delitve referatov se kaže novejši razvoj geomorfologije v svetu. 
Opazno je vključevanje geomorfologov v širša raziskovanja oziroma za reševanje 
širše zastavljenih vprašanj, kot so omilitev naravnih nesreč v tropskih in subtropskih 
deželah, ekologija, naravovarstvo. Za tako usmerjenost geomorfologije so se večidel 
zavzemali tudi ugledni referenti na plenarnih večernih sestankih (V. B. Backer, R. 
U. Cooke, zlasti H. Th. Verstappen). O tem, da je tudi to geomorfološko zborova-
nje pokazalo popolno prevlado kvantitativnih metod in vse večjo pritegnitev tehnič-
nih sredstev, ni potrebno posebej omenjati. 

Tudi v Manchestru se je pokazalo, da geomorfologi iz razvitih dežel vse češče 
posegajo v nerazvite tropske in subtropske dežele. Toda tam je domača geomorfolo-
gija naredila velik napredek, zlasti v nekaterih predelih. Kitajci so prijavili 12% in 
Indijci 3% vseh referatov. Največ so jih prispevali domačini iz Velike Britanije 
(18%), ZDA (11%), Kanade (6%) itd. Podpisani, ki je kot edini prisotni zastopal 
našo državo, je predaval o mednarodnem ugotavljanju korozije s pomočjo apneniš-
kih tablet. Med 700—800 udeleženci je bilo iz vseh vzhodnoevropskih držav, razen 
iz SZ, več geomorfologov kot iz Jugoslavije. Slaba udeležba geomorfologov iz naše 
države zavira naše vključevanje v mednarodne teamske raziskave, ki tudi v tej pa-
nogi hitro naraščajo. 

Vsej konferenci je dala pečat zavest o zapostavljenosti geomorfologije glede na 
njeno pomembnost v znanosti in prasi in da smo priče rojstva nove mednarodne 
znanstvene organizacije. 

Ivan Gams 

IV. poljsko-jugoslovanski geografski seminar 

Od 2. do 8. 6. 1986 je v kmetijskem izobraževalnem središču Stare Pole v voj-
vodstvu Elblag na severu Poljske potekal IV. poljsko-jugoslovanski geografski semi-
nar, sedaj že tradicionalni. Strokovno uspešno in bivalno prijetno ga je organiziral 
Inštitut za geografijo in prostorsko organizacijo Poljske Akademije Nauk iz Varšave 
pod vodstvom prof. dr. Jerzyja Kostrowickega, vodje poljske delegacije prof. dr. 
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Andrzeja Stasiaka in prizadevne organizatorice našega dolgoletnega sodelovanja dr. 
Wieslawe Tyszkiewicz. Z jugoslovanske strani se je seminarja udeležilo devet geo-
grafov iz vseh republik razen Črne gore in Kosova. Žal so nekateri iz finančnih raz-
logov udeležbo odpovedali. 

Delovni naslov seminarja Socio-ekonomski problemi ruralnih območij je omo-
gočil obravnavo širokega spektra geografske problematike, ki je bila združena v tri 
vsebinske sklope: agrarnogeografskega, demogeografskega in infrastrukturnega. V 
referatih Poljakov je bila močno prisotna prognostično načrtovalska usmeritev, saj 
so z referati sodelovali tudi praktiki. Poljski geografi so poročali o naslednjem: 
Andrzej Stasiak o preobrazbi sistema ruralnih naselij na Poljskem, Jan Falkowski o 
ekonomsko-geografski problematiki razvoja ruralnih območij v makroregiji spodnje 
Visle, Andrzej Baranovski o problematiki ekonomskega razvoja in prostorski orga-
nizaciji v območju vislanskih Žulav, Marek Potrykowski o razlikah v socialnoeko-
nomskem razvoju v ruralnih območjih Poljske, Roman Szczesny o preobrazbi pro-
storske sestave kmetijstva Poljske po letu 1980, Andrzej Kostrowicki o ruralnih ob-
močjih kot sistemu energetskih razlik med naravo in družbo. Wladislawa Stola o 
preobrazbi prostorske sestave ruralnega območja Ponidja, Piotr Eberhardt o depo-
pulacijskih območjih na Poljskem, Ryszard Horodenski o življenjskih pogojih rural-
nega prebivalstva na severovzhodnem Poljskem, Božena Galczynska in Roman Kuli-
kowski o vplivu izobrazbe kmečkega prebivalstva na kmetijsko proizvodnjo ter Bro-
nislaw Gorz o sodobnih trendih in problemih razvoja vasi in kmetijstva v Karpatih. 
Izmed jugoslovanskih geografov je Aleksandar Stojmilov (v njegovi odsotnosti je 
referat prebral Nikola Panov) poročal o melioracijah in namakanju kot dejavniku 
preobrazbe pokrajine v Jugoslaviji, Pavle Tomič o socio-ekonomskem razvoju Voj-
vodine, Borut Belec o spremembah v tradicionalni parcelaciji v Sloveniji pod vpli-
vom agrarnih dejavnosti po drugi svetovni vojni, Bratislav Jačimovič je skupaj z 
Wieslawo Tyszkiewicz poročal o spremembah velikosti zasebnih kmetij v SR Srbiji, 
Vasil Daskalovski o problematiki ruralnega prebivalstva Makedonije v letih 1948— 
81, Dragutin Feletar o korelaciji med industrializacijo in deruralizacijo v občinah 
Hrvaške, Radoslav Subič o omrežju in strukturi terciarnih dejavnosti v Vojvodini ter 
podpisani o soodvisnosti izrabe zemljišča in posestne sestave v Jugoslaviji. 

Udeleženci seminarja so si ogledali tudi nekaj zasebnih in družbenih kmetijskih 
posestev na Žulavah, prav tako pa tudi Gdansk, Sopot, Gdinjo in Malbork ter obli-
ke kmetijstva med Gdanskim in Varšavo. 

Na zaključku je bila poudarjena koristnost seminarja in potreba po nadaljeva-
nju tovrstnega sodelovanja jugoslovanskih in poljskih geografov. Prihodnji seminar 
naj bi bil 1989. leta v Jugoslaviji z delovnim naslovom »Vpliv lastništva zemlje na 
gospodarstvo ruralnih območij«. 

Mirko Pak 

Posvet o razmerju med geografijo in etnologijo, Ljubljana, 18. aprila 1986 

Zveza geografskih društev Slovenije in Slovensko etnološko društvo sta pripra-
vila v prostorih Oddelka za geografijo filozofske fakultete Univerze E. Kardelja v 
Ljubljani celodnevno posvetovanje o vsebinskih in metodoloških stičiščih in razloč-
kih med obema strokama, ki se kažejo pri njunih tematsko sorodnih preučevanjih 
slovenskih pokrajin in njihovih ljudeh. Ob veliki udeležbi strokovnjakov z obeh 
področij — zlasti še na dopoldanskem delu posveta, ki mu je prisostvovalo nad 60 
ljudi — in živahnih razpravah, ki so dopolnjevale in poglabljale razmišljanja v pred-
stavljenih in razmnoženih referatih ter kritično ovrednotile uspehe in rezultate ter 
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namembnost geografskih in etnoloških raziskovanj, so se znova zarisala temeljna iz-
hodišča in predmet preučevanja obeh ved: Etnologija kot družbenozgodovinska ve-
da preučuje način življenja in ljudske kulture na ravni sodobnosti, medtem ko geo-
grafija, zlasti družbena (socialna), raziskuje družbeno-gospodarske pojave na ze- » 
meljskem površju kot sestavine širšega geografskega okolja v njihovi prostorski raz-
mestitvi in v odnosu do drugih pojavov na zemeljskem površju; pri tem upošteva 
predvsem tiste družbeno-(socialne) gospodarske pojave in sile, ki oblikujejo po-
krajino. 

V sklopu in obsegu prej nakazanih predmetnih oznak imata geografija in etno-
logija mnogo skupnega. Številne pojave, ko so njima skupni, osvetljujeta vsaka zase 
iz svojega zornega kota. Posamezni kulturološki pojavi pomenijo etnologiji samo 
medij za ugotavljanje načina življenja na ravni sodobnosti pa tudi v geografiji so sa-
mo posredniki, ki pojasnjujejo nastanek, razvoj in namen posameznih pokrajino-
tvornih sestavin v okviru pokrajinske fiziognomije. S predstavljeno vsebinsko kon-
cepcijo obeh ved, ki po svoji zasnovi sodita v okvir temeljnih nacionalnih znanosti, 
je bilo mogoče zaznati številne razvojne vzporednice, ko sta se oddaljevali druga 
drugi in s tem sta si tudi oblikovali vsaka svoje predmetno področje preučevanja. V 
tem okviru in obsegu je bilo mogoče iskati mnoge poteze, ki so že od razsvetljenstva 
dalje skupne obema strokama in sta pomembno vplivali na razvoj in vlogo domo-
znanstva v nekdanjih izobraževalnih sistemih. Na posvetu je bila naglašena potreba, 
da se morajo tudi etnološke raziskave — podobno kot je že večina geografskih — 
usmeriti v tolmačenje pojavov in procesov, s čemer bo mogoče tudi njene izsledke 
bolj kot doslej uporabiti pri preurejanju naselij in pokrajin. 

Osnovo za razpravo je predstavljalo 12 referatov, od tega so jih sedem pripra-
vili geografi. Na dopoldanskem posvetovanju so poročali: I. V r i š e r, Geografija 
in etnologija, S. K r e m e n š e k , H genezi razmerja med etnologijo in geografijo, 
M. N a t e k, Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja — 20. stoletje in 
geografija, V. K l e m e n č i č , Problemi narodnosti in narodnih manjšin v procesu 
urbanizacije z vidika geografije, M. P a k, Elementi geografije in etnologije v pre-
učevanju urbanega prostora, I. G a m s, Multidisciplinarni pomen zbiranja ljudske-
ga znanja o lokalnem okolju in D. M e z e, Spremembe v hribovski kmečki kultur-
ni' pokrajini. Popoldanski del posvetovanja je obsegal naslednjo problematiko z dis-
kusijo: M. R a v n i k , Izsledki dveh geografskih raziskav in kulturne dediščine (na 
primeru Koprskega primorja), A. D u l a r , Etnologija in geografija na mladinskih 
raziskovalnih taborih v Beli krajini, D. K r n e l - U m e k , Domoznanska doku-
mentacija med etnologijo in geografijo, J. S e n e g a č n i k , Planinsko gospodar-
stvo naših Alp v luči dosedanjih etnoloških in geografskih raziskav, Z. Š m i t e k, 
Geografski determinizem in raziskovanje izvenevropskih kultur, medtem ko je na-
povedani referat J. B o g a t a j a, Na poti k turistični etnologiji, odpadel zaradi 
avtorjeve zadržanosti. 

Posvet je bil koristen za obe stroki. Predstavljeni so bili glavni vsebinski razloč-
ki in odnosi med njima in njune razvojne poti. Med razpravo je bila izražena želja, 
da bi bil koristen tudi razgovor o vlogi in pomenu posameznih etnoloških prvin in 
sestavin pri pouku geografije. Posvetovanje pa nas je nedvoumno opozorilo, da bo 
morala tudi geografija posvetiti večjo pozornost preučevanju in poznavanju svoje 
lastne preteklosti, kajti samo na ta način bo mogoče dokumentirano slediti posa-
meznim razvojnim smerem in miselnim tokovom v slovenski geografiji. 

Milan Natek 
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DRUŠTVENE VESTI 

DELOVANJE ZVEZE GEOGRAFSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 
OD JUNIJA 1984 D O JANUARJA 1986 

Na ustanovni skupščini Zveze geografskih društev Slovenije ob 13. zborovanju 
slovenskih geografov v Dolenjskih Toplicah je bila 14. 10. 1984 ustanovljena Zveza 
geografskih društev Slovenije. Organi zveze so se konstituirali v naslednjem sestavu: 
i z v r š n i o d b o r sestavljajo predsednik zveze, podpredsednik, vodje stalnih 
komisij, dva tajnika in po en predstavnik vsakega rednega člana zveze (društva); 
p r e d s e d s t v o : dr. Jurij Kunaver — predsednik, dr. Peter Habič — podpred-
sednik, Janja Turk — tajnik I, Metka Špes — tajnik II; k o m i s i j a z a z n a n -
s t v e n o d e l o : dr. Mirko Pak — predsednik; k o m i s i j a z a g e o g r a f -
s k o v z g o j o i n i z o b r a ž e v a n j e: mag. Slavko Brinovec — predsednik; 
k o m i s i j a z a t i s k: dr. Vladimir Klemenčič — predsednik; k o m i s i j a z a 
f i n a n č n o - g o s p o d a r s k a v p r a š a n j a : mag. Milan Orožen-Adamič — 
predsednik; n a d z o r n i o d b o r : dr. Milan Šifrer, dr. Vladimir Bračič, Emil 
Kolenik, Cita Marjetic, Stane Košnik; d i s c i p l i n s k o s o d i š č e : dr. Ivan 
Gams, dr. France Bernot, mag. Rado Kočevar. 

Na ustanovni skupščini je bil sprejet statut Zveze geografskih društev Slovenije. 
Konec lanskega leta pa so bili izpolnjeni pogoji za registracijo Zveze, ki je bila po-
trjena junija letos. V zvezo je včlanjeno šest geografskih društev s približno 600 
člani. 

Geografsko društvo Gorenjske je bilo ustanovljeno 26. 1. 1984, prvi predsed-
nik je bil Pisanec Franc. V novem mandatnem obdobju bo društvu predsednikovala 
Mara Črnilec. Društvo deluje na območju občin Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja 
Loka in Tržič. 

Ljubljansko geografsko društvo se je osamosvojilo 17. 5. 1984. Društvo vodi 
dr. Matjaž Jeršič. Povezuje geografe občin Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana-Center, 
Ljubljana-Moste-Polje, Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Cerknica, Domžale, 
Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika 
in Zagorje ob Savi. 

Geografsko društvo Maribor je imelo ustanovni občni zbor 19. 9. 1984. Pred-
sednik društva je dr. Borut Belec. Deluje na območju občin Maribor-Rotovž, Mari-
bor-Tabor, Maribor-Tezno, Maribor-Pobrežje, Maribor-Pesnica, Maribor-Ruše, 
Lenart, Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota, Lendava, Ptuj, Ormož, Sloven-
ska Bistrica, Slovenske Konjice, Radlje, Dravograd, Slovenj Gradec in Ravne na 
Koroškem. V okviru društva delujeta ptujski in pomurski aktiv geografov. 

Geografsko društvo Celjske regije je bilo ustanovljeno 10. 4. 1985. Predsednik 
društva je Stanko Vizjak. Društvo deluje na območju občin Celje, Šentjur, Šmarje, 
Slovenske Konjice, Laško, Žalec, Mozirje in Titovo Velenje. 

Geografsko društvo Primorje vključuje geografe iz občin Koper, Izola, Piran in 
Ilirska Bistrica. Društvo je bilo ustanovljeno 14. 11. 1984, vodi ga Jože Žumer. 

Geografi primorskih občin Nova Gorica, Tolmin in Ajdovščina so se povezali v 
Geografskem društvu Nova Gorica. Ustanovni občni zbor društva je bil 27. 8. 1985. 
Predsednik društva je Ana Skerlovnik-Štrancar. 

E)ruštvena dejavnost je zaživela v vseh društvih, čeprav ponekod začetni elan 
nekoliko peša. Kljub uspešni organizaciji zborovanja slovenskih geografov v Dolenj-
skih Toplicah, geografom Dolenjske še ni uspelo ustanoviti samostojnega društva. 
Geografsko društvo Maribor si prizadeva povezati geografe na Koroškem in usta-
noviti geografski aktiv koroških geografov. 
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Geografska društva si prizadevajo včlaniti čimveč geografov. Žal so uspehi po-
lovični, pogrešajo zlasti mlade geografe, ki bi lahko s svežimi idejami popestrili de-
javnost društev. Tako kot v prejšnjih poročilih lahko tudi sedaj zapišemo, da je še 
vedno premalo osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev geografije včlanjenih v 
društva, zelo skromno število pa jih redno prebira Geografski vestnik ali Obzornik. 
Društva bi se morala v tej smeri še bolj angažirati in pripraviti programe, s katerimi 
bi pritegnili več članov. Res pa je, da društvena angažiranja med geografi v šolah ni-
majo vedno velikega odziva. 

Društva omogočajo svojim članom predvsem izobraževanje v obliki strokovnih 
predavanj in ekskurzij. Na tem področju so uspešna društva v Kranju, Ljubljani in 
Mariboru. Ljubljansko geografsko društvo je leta 1985 organiziralo sedem strokov-
nih ekskurzij, ki se jih je v povprečju udeležilo od 20 do 30 članov. Pripravili so pet 
večerov s strokovnimi predavanji ter tečaj o uporabi računalnika pri pouku geogra-
fije. Geografsko društvo Gorenjske j e lani organiziralo dve predavanji. Dejavnost so 
popestrili s strokovno ekskurzijo v Švico in strokovno-družabnim srečanjem na turi-
stično usmerjeni kmetiji v Škofjeloškem hribovju. Uspešni so bili tudi pri pridobiva-
nju novih članov. Geografsko društvo Maribor je posvetilo posebno pozornost stro-
kovnemu izobraževanju članov, pomoč učiteljem pri pouku geografije, strokovnim 
predavanjem, ekskurzijam in raziskovalni dejavnosti v severovzhodni Sloveniji. Or-
ganizirali so štiri predavanja in dve strokovni ekskurziji. Komisija za geografsko 
vzgojo in izobraževanje GDM pa je izvedla predavanje in demonstracijo uporabe 
računalnika v osnovni šoli. Društvo je uspešno organiziralo tudi III. jugoslovanski 
agrarnogeografski simpozij v Mariboru. Za vsa društva velja, da bodo za potrebe 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja članstva morala poleg klasičnih oblik poiskati 
tudi nove oblike dela. 

Komisija za znanstveno raziskovalno dejavnost ZGDS je velik del zastavljene-
ga programa uresničila. Delo komisije vodi devetčlanski odbor, predsednik je dr. 
Mirko Pak. V okviru komisije sta delovali dve podkomisiji, Podkomisija za geograf-
sko imenoslovje in terminologijo ter Podkomisija za računalništvo. Komisija je ime-
la velik pomen in vlogo pri usklajevanju dela v okviru slovenskih geografskih inšti-
tucij in geografije nasploh. Kažejo se namreč pomanjkljivosti in slabosti v sedanji 
organiziranosti znanstveno raziskovalnega dela med slovenskimi geografskimi in 
drugimi inštitucijami, kjer so zaposleni geografi. K temu bistveno prispeva obseg in 
način financiranja znanstveno raziskovalnega dela, ki zavira sodelovanje med inšti-
tucijami in omejuje organizacijo skupnih projektov. Vse to odseva tudi v ne preveč 
vzpodbudni udeležbi na sestankih komisije, ki se jih v glavnem udeležujejo vedno 
isti raziskovalci. Komisija se je sestala devetkrat. Na programu so bile naslednje te-
me: geomorfološko kartiranje, negativni učinki gradnje hidroenergetskih objektov, 
monografija in regionalna geografija Slovenije, plan Slovenije in Ljubljane 2000, 
znanstveno raziskovalno delo slovenskih geografov, geografska terminologija. Po-
dobno kot dosedaj se je komisija aktivno vključila v pripravo koncepta, organizacijo 
in samo izvedbo znanstveno raziskovalnega dela na Notranjskem za potrebe 14. 
zborovanja slovenskih geografov v Postojni 1987. leta. Projekt vodi dr. Peter Habič. 
Člani komisije aktivno delujejo v organih Zveze geografskih društev Jugoslavije. Že 
drugo mandatno obdobje je dr. Mirko Pak predsednik Komisije za znanstveno delo 
ZGDJ, ki uspešno deluje s sedežem v Ljubljani. Aktivnost se izraža tudi v organiza-
ciji strokovnih sestankov, pobudah za Atlas SFRJ in Monografijo SFRJ ter v ured-
ništvu skupne revije Geographica Iugoslavica. 

Reorganizacija Geografskega društva Slovenije je narekovala preoblikovanje 
šolske sekcije v Komisijo za geografsko vzgojo in izobraževanje ZGDS. Odbor ko-
misije je sestavljen na delegatskem principu, delo odbora vodi sekretariat, predsed-
nik je mag. Slavko Brinovec. Sekretariat je imel osem sej, na katerih so obravnavali 
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materialni položaj Geografskega obzornika, sodelovanje na zborovanjih in seminar-
jih, pregledali so programe dela podkomisij in pričeli s postopkom spremembe po-
slovnika. V okviru komisije delujejo štiri podkomisije: 

— podkomisija za oblikovanje in spremljanje programov geografije — vodi jo 
Mira Verbič, 

— podkomisija za znanstveno raziskovalno delo na področju metodike in di-
daktike geografije — vodi jo Marija Košak, 

— podkomisija za popularizacijo geografije med mladimi — vodi jo mag. Metka 
Špes, 

— podkomisija za uvajanje računalništva pri pouku geografije — vodi jo Bibi-
jana Mihevc. 

Komisija je posebno pozornost posvetila 12. kongresu geografov Jugoslavije. 
Za kongres se je iz Slovenije prijavilo enajst referentov, vendar se vsi kongresa niso 
udeležili. Komisija je organizirala dva debatna večera. Na prvem so se udeleženci 
seznanili z 12. kongresom geografov Jugoslavije, programom komisije in predlaga-
nim temam za naslednje zborovanje slovenskih geografov v Postojni. Večer je po-
pestril dr. Dušan Plut s predstavitvijo svoje knjige Za ekološko svetlejši jutri. Drugi 
večer je bil namenjen uporabi računalnika pri pouku geografije. Z namenom, da bi 
seznanili učitelje geografije z delom Komisije za geografsko vzgojo in izobraževanje, 
izdaja ta dvakrat letno posebno informacijo o programu dela za naslednje mandatno 
obdobje. Komisija si prizadeva ustvariti tesnejše in aktivnejše stike z društvi. Tudi v 
prihodnje namerava nadaljevati s sprejeto usmeritvijo ter se kadrovsko prenoviti in 
okrepiti. 

Zveza geografskih društev Slovenije je v dveletnem obdobju ob sodelovanju s 
posameznimi društvi organizirala več akcij. Ob priliki III. jugoslovanskega agrarno-
geografskega simpozija v Mariboru je Zveza geografskih društev Slovenije izročila 
priznanja »dopisni častni član«. Priznanja so prejeli geografi iz tujine in Jugoslavije: 
akad. prof. dr. Branislav Bukurov iz Novega Sada, prof. dr. Ivan Crkvenčič iz Za-
greba, prof. dr. Miloš Miškovič iz Sarajeva, prof. dr. Mitko Panov iz Skopja, prof. 
dr. Milorad Vasovič iz Beograda, prof. dr. Hans Bobek z Dunaja, prof. dr. Wolf-
gang Hartke iz Münchna, prof. dr. Jerzy Kostrowicki iz Varšave, prof. dr. Stanislaw 
Leszczycki iz Varšave in prof. dr. Karel Ruppert iz Münchna. 

Zveza geografskih društev Slovenije si prizadeva z rednim izhajanjem Geograf-
skega vestnika in Geografskega obzornika približati in seznaniti čim širši krog geo-
grafov in drugih z dosežki na področju geografije. Geografski vestnik redno izhaja 
kljub finančnim težavam, ki pestijo ta časopis iz leta v leto. Pričakujemo, da bo v 
prihodnje boljše, saj se je Komisiji za znanstveno delo ZGDS uspelo dogovoriti z 
ostalimi geografskimi inštitucijami o pomenu in vlogi Geografskega vestnika kot 
osrednje geografske revije. Pomen rednega izhajanja Geografskega vestnika je toli-
ko večji, ker predstavlja v obliki zamenjave z geografskimi revijami doma in po sve-
tu (Geografski vestnik pošiljamo v zameno na 130 naslovov), neprecenljiv vir geo-
grafskih informacij. 

Tudi Geografski obzornik se zadnja leta srečuje s finančnimi problemi, pridru-
žile pa so se tudi organizacijske zagate, kar se odraža v nerednem izhajanju. Želimo, 
da Geografski obzornik kot časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje redno, 
bolj pogosto informira učitelje geografije s takimi informacijami, ki so v šoli vse-
stransko uporabne. V vsebino pa bi lahko zajeli tudi novice in obvestila o geograf-
skih društvih po Sloveniji. Zveza namerava uvesti računalniško obdelavo podatkov 
tudi pri obeh geografskih revijah. Poslovanje pa želimo izboljšati in ažurirati zlasti 
pri kartoteki članov in priti do enotne kartoteke članov društev in naročnikov obeh 
društvenih revij. 
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Pred Zvezo geografskih društev Slovenije je še veliko nalog. Na nekaterih ob-
močjih Slovenije geografi še vedno niso organizirani v društva oziroma aktive. Dru-
štva naj bi več storila tudi za popularizacijo geografskega tiska med člani. Zveza in 
zlasti društva naj razširijo svojo dejavnost tudi na nove oblike delovanja, ki bi kljub 
skromnim finančnim sredstvom lahko popestrile društveno aktivnost. V letu 1987 
bo zborovanje slovenskih geografov v Postojni, kjer se bodo geografi znova zbrali in 
predstavili dosežke raziskovalnega dela ter nova spoznanja geografije v šoli. 

Janja Turk, tajnik ZGDS 

Na podlagi 4. in 13. člena določil Zakona o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74) 
izhajajoč iz načel o kolektivnem delu, odgovornosti in odločanju je Geografsko dru-
štvo Slovenije na rednem občnem zboru dne 14. 10. 1984 sprejelo naslednji 

S T A T U T 
ZVEZE GEOGRAFSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

1. člen 
Organizacija se imenuje: Zveza geografskih društev Slovenije (v nadaljnjem be-

sedilu: zveza). Sedež zveze je v Ljubljani, Aškerčeva 12. Območje dejavnosti zveze 
je Socialistična republika Slovenija. 

2. člen 
Pečat zveze je okrogel z besedilom: Zveza geografskih društev Slovenije. V pe-

čatu premera 3 cm je z obrisom ponazorjen simbol Triglava in morja ter označena 
letnica ustanovitve Geografskega društva Slovenije, leto 1922. 

3. člen 
Zveza je pravna oseba, ki jo zastopa in zanjo podpisuje predsednik po določilih 

tega statuta, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma pooblaščeni član izvrš-
nega odbora. 

4. člen 
Zveza je član Zveze geografskih društev Jugoslavije. Zveza je lahko včlanjena 

tudi v druge sorodne organizacije v SFRJ. 

5. člen 
Dejavnost zveze je zasnovana na ustavnih načelih, idejnopolitičnih izhodiščih 

samoupravnega socializma ter programski usmeritvi SZDL Slovenije. Zveza sooča v 
SZDL svoje interese z interesi drugih družbenih dejavnikov ter se sporazumeva in 
dogovarja za družbene akcije. Sodeluje pri sprejemanju političnih smernic, stališč in 
sklepov. Na lastno pobudo ali na pobudo organizacij SZDL se dogovarja o vseh 
aktualnih vprašanjih, geografske znanosti, vzgoje in izobraževanja, še posebej o last-
ni programski zasnovi, kadrovski politiki, mednarodnem sodelovanju, založniški de-
javnosti, politiki financiranja in drugem. 

6. člen 
Zveza se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društvo organizacije s po-

dobnimi nameni kot so oblikovani v tem statutu pod pogojem, da javnost tuje ali 
mednarodne organizacije ni nasprotna z interesi SFR Jugoslavije. 
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7. člen 
Zveza daje pobude za sodelovanje s temeljnimi organizacijami združenega dela, 

oziroma ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter družbenopolitičnimi 
skupnostmi in organizacijami. 

8. člen 
Zveza je organizirana in deluje na principu delegatskega sistema, kolektivnega 

odločanja in odgovornosti ter na osnovi družbenih opredelitev, ki izhajajo iz politič-
nega sistema socialističnega samoupravljanja. 

9. člen 
Delo zveze in zasedanja njenih organov so javna. Zveza daje novinarjem in 

sredstvom javnega obveščanja sporočila o svojem delu in o izpolnjevanju svojih na-
log ter omogoča novinarjem, da prisostvujejo na sejah organov in na plenumih, 
skupščinah in zborovanjih članov zveze ter jim daje gradiva pripravljena za takšne 
sestanke. Svoje člane obvešča zveza z objavljanjem občasnih obvestil, z izdajanjem 
društvenih revij, preko biltenov in drugih izrednih obvestil ter preko sredstev javne-
ga obveščanja. 

Javnost dela in dostop do sporočil zveze zagotavlja predsednik zveze, razen v 
posebnih primerih, ko izvršni odbor lahko imenuje drugega člana izvršnega odbora. 

10. člen 
Zveza ima namen, da: 
— koordinira delo geografskih društev na območju SR Slovenije; 
— organizacijsko podpira strokovno in znanstveno sodelovanje društev poveza-

nih v Zvezo geografskih društev Slovenije; 
— vzpodbuja in pospešuje celovita in specializirana geografska raziskovanja, 

zlasti v Sloveniji; 
— daje pobude za napredek pouka geografije v vseh oblikah in na vseh stop-

njah izobraževanja in sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami pri izvajanju 
sodobnih oblik izobraževanja, pri sestavljanju učnih načrtov in učbenikov ter pri iz-
popolnjevanju učiteljev; 

— prireja strokovna zborovanja, predavanja, seminarje, tečaje in strokovne 
ekskurzije, za svoje člane; 

— se aktivno vključuje v družbena prizadevanja za planiranje in smotrno ureja-
nje okolja; 

— izdaja in razširja strokovne publikacije, zlasti Geografski vestnik in Geograf-
ski obzornik, v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja; 

— posveča posebno pozornost proučevanju geografske problematike zamejske 
Slovenije ter nudi strokovno pomoč zamejskim Slovencem; 

— sodeluje s sorodnimi društvi v Jugoslaviji. V tujini z namenom izmenjavanja 
izkušenj, publikacij in strokovnih skupin ter organizira skupne akcije ali oblike izpo-
polnjevanja, v skladu z družbenim dogovorom. 

11. člen 
Zveza dosega svoj namen s tem, da: 
— organizira plenarne in druge seje, diskusije, posvetovanja, simpozije, preda-

vanja, ekskurzije ipd. s ciljem, da oblikuje stališča, sklepe in zaključke, zavzema 
enotna stališča, izmenjuje mišljenja in izkušnje svojih članov; 

— izdaja in sodeluje pri izdajanju revij in časopisov, ki obravnavajo probleme z 
njenega področja v skladu z zakonom in ostalimi predpisi; 
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— organizira razstave in druge javne prireditve ter vzpodbuja informiranje pre-
ko sredstev javnega obveščanja z namenom spoznavanja širše javnosti z najnovejši-
mi dosežki s področja geografije doma in po svetu; 

— sodeluje s svojimi stališči pri oblikovanju programov in organizaciji razisko-
valnega in vzgojno-izobraževalnega dela; 

— sodeluje s svojimi stališči in daje predloge o profilu strokovnjakov, ožjega 
usmerjanja, izpopolnjevanja in specializacije strokovnih kadrov; 

— zavzema se za delovanje dokumentacijskih centrov za področje svoje dejav-
nosti; 

— sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami in združenji v Jugoslaviji in tu-
jini ter jim posreduje svoja stališča; 

— podeljuje priznanja za dosežke na področju družbenega, strokovnega in 
znanstvenega delovanja; 

— deluje za popularizacijo geografije in krepitev geografskih društev v SR Slo-
veniji. 

12. člen 
Zveza v okviru svoje dejavnosti skrbi za uresničevanje družbene samozaščite v 

skladu z ustavo in z zakonom o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. list 
SRS, št. 35/82), za zavarovanje naše socialistične samoupravne družbe pred vsemi 
vrstami in oblikami dejavnosti, ki spodkopavajo, ovirajo in ogrožajo njen razvoj. Pri 
tem se zavzema za podružbljanje in uresničevanje zasnove ljudske obrambe ter 
družbene samozaščite, krepitev in razvoj varnostne kulture pri svojih članih. 

V primerih večjih naravnih ali drugih nesreč vzpodbuja geografska raziskovan-
ja teh pojavov, posreduje izsledke svojim članom in po potrebi o tem seznanja tudi 
javnost. Tako prispeva k boljšemu poznavanju, razumevanju in razreševanju proble-
mov ob naravnih nesrečah. 

13. člen 
Članstvo v zvezi je prostovoljno. Član zveze postane društvo na podlagi sklepa 

svojega najvišjega organa o vključitvi v zvezo, ter z izjavo, da sprejme ta statut. 

14. člen 
Redni člani imajo pravico: 
— da volijo delegate v skupščino zveze; 
— da so vabljeni na skupščino in druge prireditve zveze in da se jih udeležujejo; 
— da zahtevajo od organov zveze pojasnila o delu zveze ter da dajejo predloge 

za njeno delo; 
— da volijo in so izvoljeni v organe zveze; 
— da prek svojih delegatov in delegacij sodelujejo pri delu zveze in njenih or-

ganov; 
— da so vedno informirani o delu zveze in njenih organov; 
— da sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju plana dela zveze; 
— da se poslužujejo uslug, kakor tudi vseh ugodnosti, ki jih zveza lahko nudi 

kot društvena strokovna organizacija, predvsem strokovne zaščite, zaščite svojih 
pravic v odnosu na pozitivne predpise ter posreduje pri sodelovanju z ustreznimi 
organizacijami doma in v tujini. 

Redni člani so dolžni: 
— da sodelujejo v diskusijah, posvetovanjih, predavanjih ter drugih strokovnih 

aktivnostih zveze in njenih organov; 
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— da sodelujejo pri uresničevanju namenov zveze; 
— da s svojim delom doprinašajo k afirmaciji in razvoju geografije, pozitivnemu 

vplivu geografskih stališč in idej na razvoj socialistične družbe; 
— da spoštujejo statut, stališča in sklepe organov zveze; 
— da vestno izpolnjujejo svoje materialne obveznosti, ki jih imajo do zveze. 

15. člen 
Članstvo v zvezi preneha, če preneha delo zveze, če prostovoljno izstopi iz zve-

ze in poravna vse zapadle obveznosti do zveze ali če ga izključi skupščina zveze. Iz-
ključitev člana je mogoča le v primeru grobe kršitve pravil zveze ali zakona. 

16. člen 
Organi zveze so: 
— skupščina 
— izvršni odbor 
— predsedstvo 
— stalne komisije 
— nadzorni odbor 
— disciplinsko sodišče. 

17. člen 
Skupščina je najvišji organ samoupravljanja zveze. Voli in razrešuje izvršni od-

bor z opredelitvijo funkcij, disciplinsko sodišče, nadzorni odbor. Skupščina zveze 
pod vodstvom predsednika ali podpredsednika zveze, na vsakem zasedanju posebej, 
izvoli izmed prisotnih delegatov delovnega predsednika skupščine in ostale organe 
skupščine zveze (zapisnikarje, overovatelje zapisnikov, itd.). 

18. člen 
Skupščina je sestavljena po delegatskem principu. Sestavljajo jo delegacije čla-

nov zveze. Na skupščini pripada vsakemu rednemu članu 5 delegatskih mest in še 
po eno delegatsko mesto na vsakih začetih 50 članov. 

Skupščini lahko prisostvujejo tudi druge osebe, ki želijo biti neposredno ali po-
sredno povezane z delovanjem zveze, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu. 
Ne morejo glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina. 

19. člen 
Skupščine so redne in izredne. Skupščina dela po poslovniku. 
Skupščino sklicuje izvršni odbor zveze po potrebi, najmanj pa enkrat letno. 

Skupščina je lahko sklicana tudi na zahtevo najmanj 1/3 rednih članov zveze, nad-
zornega odbora in Zveze geografskih društev Jugoslavije. 

Dnevni red in kraj skupščine mora določiti sklicatelj najmanj mesec dni pred 
sklicem skupščine, ki ga je dolžan poslati članom zveze najmanj mesec dni pred za-
sedanjem skupščine. Skupščina veljavno dela in odloča, če je prisotna večina dele-
gatov, Sklepi in stališča skupščine se sprejmejo z večino glasov delegatov. Delegaci-
ja ali delegat, ki ni prisoten na skupščini, da lahko pismeni pristanek na posamezen 
sklep skupščine. Skupščina sprejema sklepe po pravilu z javnim glasovanjem. 

20. člen 
Skupščina odloča o vseh splošnih in pomembnih vprašanjih iz delokroga zveze, 

izključno pa je pristojna, da: 
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— sprejema, spreminja in dopolnjuje statut zveze in druge splošne akte, ki niso 
v pristojnosti drugih organov zveze; 

— voli in razrešuje organe zveze; 
— obravnava poročila o delu organov zveze in zveze v celoti in odloča o njih; 
— odobrava program in plan dela zveze; 
— sprejema finančni plan za tekoče leto in zaključni račun za preteklo leto; 
— sprejema samoupravne sporazume in družbene dogovore drugih organizacij 

in odloča o pristopanju k tem sporazumom in dogovorom; 
— sproži postopek za odpoklic članov organov zveze; 
— vodi in razrešuje delegate zveze v skupščini Zveze geografskih društev Jugo-

slavije; 
— voli in razrešuje delegate zveze (2) v predsedstvu Zveze geografskih društev 

Jugoslavije; 
— voli predsednike stalnih komisij; 
— podeljuje nagrade in priznanja zaslužnim članom zveze in posameznikom; 
— sprejema sklepe o včlanjevanju zveze v jugoslovanske in mednarodne orga-

nizacije; 
— dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov zveze; 
— odloča o drugih vprašanjih, pomembnih za delo zveze; 
— odloča o prenehanju dela zveze. 

21. člen 
Mandat delegatov društev, ki so izvoljeni na skupščini zveze v organe zveze tra-

ja 2 leti. Skupščina izvoli izmed delegatov člane izvršnega odbora po funkcijah. 
Nihče ne more biti izvoljen za člana v istem organu zveze več kot dvakrat za-

pored. 
Volitve organov in funkcionarjev zveze so načeloma tajne, skupščina pa lahko 

sprejme sklep, da so javne. 

22. člen 
O delu zveze se piše zapisnik, ki ga podpisuje na skupščini izvoljeni delovni 

predsednik skupščine in dva prav tako na skupščini izvoljena overovatelja zapisnika. 

23. člen 
Izvršni odbor vodi delo zveze in odloča o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti. 
Izvršni odbor je kolektivni izvršni organ skupščine, v katerem imajo vsi njegovi 

člani iste pravice, dolžnosti in odgovornosti v izvrševanju nalog, določenih s statu-
tom in sklepi skupščine. Izvršni odbor sestavljajo predsednik zveze, podpredsednik 
zveze, predsedniki stalnih komisij, dva tajnika in po en predstavnik vsakega rednega 
člana zveze. Predstavniki rednih članov zveze v izvršnem odboru zveze se na skup-
ščini le potrdijo. 

Redni člani delegirajo svojega predstavnika v izvršni odbor zveze ob volitvah 
delegacije za skupščino. Voljeni člani organov se izvolijo iz vrst delegacij za skup-
ščino. 

24. člen 
Izvršni odbor dela in odloča na sejah. 
Izvršni odbor odloča veljavno, ko je na seji prisotna večina njegovih članov, od-

ločitve pa se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. 
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Če član izvršnega odbora ne more sodelovati na seji, ga lahko zamenjuje eden 
izmed članov njegove delegacije. 

Predsednik zveze, ki je hkrati predsednik izvršnega odbora, vodi njegovo delo 
in sklicuje seje izvršnega odbora. Na svojo pobudo lahko skliče izvršni odbor tudi 
najmanj ena tretjina članov izvršnega odbora. 

Če predsednik zveze iz kakršnegakoli vzroka ne more prisostvovati seji izvršne-
ga odbora, ga zamenjuje podpredsednik. 

Pred potekom dveletne mandatne dobe Izvršnega odbora, lahko skupščina od-
pokliče posamezne člane ali izvršni odbor v celoti. 

Izvršni odbor lahko na lastno pobudo in v izjemnih primerih, kooptira dodatne 
člane, vendar ne več kot dva in to le za čas poteka svoje mandatne dobe. O tem pa 
mora z utemeljitvijo poročati skupščini zveze. 

25. člen 
Izvršni odbor izvršuje sledeče naloge: 
— uveljavlja politiko zveze med dvema skupščinama v smislu statuta in sklepov 

ter stališč skupščine; 
— predlaga skupščini osnovne smeri z okvirno programsko orientacijo za na-

slednje obdobje, spremembe in dopolnitve statuta, kakor tudi sprejemanje sklepov 
drugih splošnih aktov zveze ter daje avtentično tolmačenje statuta; 

— določa delegate zveze v organe družbenopolitičnih, strokovnih in znanstve-
nih organizacij v republiki; 

— sklicuje in pripravlja skupščino; 
— pregleduje in pripravlja predlog zaključnega računa in finančnega plana; 
— na osnovi sprejetih programov dela zveze pripravlja letni program dela in ga 

dostavlja članom zveze; 
— koordinira delo organov zveze in daje ustrezne smernice; 
— enkrat letno pregleduje poročilo o svojem delu v preteklem obdobju; 
— daje pobudo za ustanavljanje novih geografskih društev; 
— vodi in je odgovoren za naloge splošne ljudske obrambe in družbene samo-

zaščite; 
— sprejema sklepe o formiranju podkomisij in začasnih delovnih skupin; 
— po potrebi organizira glede na posamezna vprašanja in aktualne probleme 

ustrezne strokovne sestanke, posvetovanja, simpozije, diskusije ipd.; 
— v slučaju potrebe skliče izredno sejo skupščine; 
— določa smernice za izdajateljsko dejavnost zveze; 
— podrobneje ureja delo SLO in družbene samozaščite; 
— odloča o nabavi in odtujitvi imovine zveze. 

26. člen 
Za neposredno izvrševanje nalog je zadolženo predsedstvo zveze. Predsedstvo 

sestavljajo predsednik zveze, podpredsednik in dva tajnika zveze. 
Tajnika izvoli izvršni odbor zveze. 
Predsedstvo je operativno izvršilni organ zveze. Opravlja organizacijske in 

upravne naloge, za katere ga zadolžita skupščina in izvršni odbor. 
27. člen 

Za razvijanje strokovnega dela, za koordinacijo, izmenjavo izkušenj in obliko-
vanje stališč skupnega pomena ima zveza naslednje stalne komisije: komisijo za 
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znanstveno delo, komisijo za geografsko vzgojo in izobraževanje, komisijo za tisk in 
komisijo za finančnogospodarska vprašanja. Stalna komisija ima predsednika, ki je 
član izvršnega odbora zveze. Sestav in delovanje stalnih komisij določa poslovnik, ki 
ga potrjuje izvršni odbor zveze. Stalne komisije poročajo o svojem delu izvršnemu 
odboru in skupščini zveze. 

28. člen 
Za izvajanje različnih drugih konkretnih nalog lahko izvršni odbor zveze usta-

novi podkomisije komisije ali delovne skupine. Organizacijo in način dela teh teles 
določa izvršni odbor zveze. 

29. člen 
S ciljem zaščititi samoupravne socialistične odnose, družbeno lastnino zveze in 

razvijanje družbene odgovornosti se na skupščini zveze voli nadzorni odbor (v na-
daljnjem besedilu: odbor). 

Odbor pregleduje, analizira in ocenjuje celotno materialno finančno poslovanje 
zveze, spremlja delo vseh organov zveze, uresničevanje programa, samoupravno de-
lovanje organov zveze, uresničevanje samoupravnih pravic članov in o tem poroča 
skupščini. 

Po potrebi lahko odbor skliče skupščino zveze. 

30. člen 
Odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih voli skupščina iz vrst delegacij geograf-

skih društev. 
Za člane odbora ne morejo biti izvoljeni člani izvršnega odbora. 
Člani odbora so voljeni na vsaki dve leti. 
Odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Člani odbora volijo 

iz svoje srede predsednika odbora. 

31. člen 
Disciplinsko sodišče ima tri člane: predsednika in dva člana, ki imata svoja na-

mestnika. 
Predsednika, člana in namestnika izvoli in razrešuje skupščina zveze izmed de-

legatov. 
Disciplinsko sodišče razsoja v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in oba člana 

disciplinskega sodišča, oziroma njuna namestnika. 
Disciplinsko sodišče sprejema sklepe, če so prisotni vsi člani in če za sklepe gla-

suje večina. 

32. člen 
Finančno in materialno poslovanje zveze se opravlja na osnovi letnega finanč-

nega načrta, ki ga sprejme skupščina. 
Finančni načrt se sprejema za tekoče koledarsko leto, najkasneje do konca fe-

bruarja istega leta. 

33. člen 
Zveza pridobiva dohodek od: 
— članarine, ki jo plačujejo društva; 
— dotacij; 
— od dohodka na osnovi samoupravnih sporazumov; 
— obresti sredstev zveze, ki so v banki; 
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— izrednih in drugih dohodkov na osnovi zakonskih predpisov. 
Višino članarine določa skupščina zveze. 

34. člen 
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za zve-

zo in z veljavnimi predpisi. 
Materialna in finančna evidenca se vodi po načelih blagajniškega in materialne-

ga poslovanja. 

35. člen 
Finančno poslovanje zveze se odvija prek tekočega računa pri Službi družbene-

ga knjigovodstva. 
Finančno poslovanje zveze organizira predsednik finančno gospodarske stalne 

komisije in ga vodi s pomočjo blagajnika ter knjigovodje. 
Predsednik finančno gospodarske komisije poroča izvršnemu odboru zveze. 
Vsak član zveze lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje 

zveze. 
36. člen 

Naredbodajalec za izvrševanje predračunov prihodkov in odhodkov zveze je 
predsednik zveze oziroma član izvršnega odbora, katerega za to pooblasti izvršni 
odbor zveze. 

V mejah odobrenega predračuna prihodkov in odhodkov lahko izvršni odbor 
odloči, da se za izvajanje določenih administrativno-tehničnih in finančnih poslov 
angažira stalni in občasni delavec za določen čas ali na osnovi pogodbe o delu ob 
upoštevanju veljavnih predpisov s tega področja. 

37. člen 
Za svoje delo v organih zveze delegati in voljeni funkcionarji praviloma ne pre-

jemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost lahko izvršni odbor podeli 
ustrezno nagrado. 

38. člen 
Skupščina podeljuje nagrade in priznanja članom zveze in posameznikom na 

predlog izvršnega odbora; nagrada ali priznanje, ki se dodeljujejo za dosežene uspe-
he na področju geografije kot tudi za dosežene uspehe pri razvoju družbenih odno-
sov na področju geografije. 

39. člen 
Skupščina lahko na predlog izvršnega odbora ali v sodelovanju z drugimi druž-

benopolitičnimi organizacijami predlaga podelitev nagrade ali priznanja, ki ga dode-
ljujejo druge družbenopolitične skupnosti ali organizacije v SR Sloveniji ali SFR 
Jugoslaviji. 

40. člen 
Podrobnosti o vrsti nagrad in priznanj ter o načinu izbire kandidata za podeli-

tev ter druga vprašanja v zvezi s tem določa pravilnik o dodeljevanju nagrad zveze, 
ki ga sprejme skupščina na predlog izvršnega odbora. 

41. člen 
Zveza lahko preneha z delom po sklepu skupščine, ki je sprejet z večino glasov 

prisotnih delegacij kot tudi pod pogoji in v primerih, ko je tO predvideno z zakonom. 
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V primeru prenehanja dela zveze se imetje zveze prenese na člana zveze, če 
skupščina ne odloči drugače. 

Na osnovi posebnega sklepa skupščina pooblasti določeno osebo, ki v roku 15 
dni od dneva prenehanja dela zveze obvesti o tem odgovorni organ za notranje za-
deve. 

42. člen 
Statut sprejme skupščina z večino glasov prisotnih delegacij. 

43. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta se izvajajo na način in po postopku, kakršen 

velja za njegovo sprejemanje. 

44. člen 
Splošne akte sprejema skupščina z večino glasov prisotnih delegacij ter na način 

in po postopku, kot to velja za sprejemanje statuta. 
Splošni akti morajo biti usklajeni s pozitivnimi predpisi in z določbami statuta. 

45. člen 
Skupščina zveze daje izvirno tolmačenje tega statuta. 

46. člen 
Vsi samoupravni splošni akti zveze morajo biti usklajeni s tem statutom v treh 

mesecih od dneva njegovega sprejema. 

47. člen 
Zveza je naslednik Geografskega društva Slovenije, ustanovljenega leta 1922, 

in je vpisana v register odgovornega organa za notranje zadeve. 
48. člen 

Premoženje in vse ostale obveznosti Geografskega društva Slovenije se prene-
sejo na zvezo. 

Ta statut je sprejela ustanovna skupščina zveze dne 14. 10. 1984 in velja takoj, 
sme pa se uporabljati, ko pristojni upravni organ za notranje zadeve ugotovi, da je v 
skladu z zakonom o društvih (Ur. list SRS, št. 37/74). 

Sekretar: Predsednik: 
Janja Turk dr. Jurij Kunaver 
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UDK 911.2:551.578(497.1) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, meteorologija, klimatologija. 

Furlan, D. 
61000 Ljubljana, YU, Rožna dolina 1/9 

OKVIRNA PODOBA O TOČI IN SODRI V JUGOSLAVIJI 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (siov., angl.) 

Članek obravnava letno pogostost dni s sodro in točo, deloma pa tudi mesečno in 
dnevno razporeditev. Primerja nadalje letno pogostost dni s samo točo (brez so-
dre) v dveh zaporednih obdobjih. V zadnjem, krajšem obdobju (1971—1980) so 
obrambo zoper točo že vpeljali. V prvem obdobju, ko te obrambe še ni bilo, je bila 
pogostost dni s točo manjša. 

UDK 911.3:314.7:314.92(497.12) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, demogeografija. 

Kokole, V. 
61000 Ljubljana, YU, Gregorčičeva 25, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 

MIGRACIJE V SR SLOVENIJO IZ DRUGIH REPUBLIK IN 
NARODNOSTNA SESTAVA NJENEGA PREBIVALSTVA 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 

Prispevek na osnovi indirektnega, toda edino dosegljivega objavljenega vira (etni-
čna sestava prebivalstva po občinah in regijah ob popisih prebivalstva 1971 in 
1981) obravnava izvorna območja selitvenih tokov iz drugih republik v SR Slove-
nijo. Vse etnične skupine težijo, bolj ali manj izrazito, k naseljevanju v na novo 
industrializirana ali večja urbana območja, pri čemer se priseljeni Hrvati močno 
naseljujejo tudi v obmejne občine s to republiko. Dominanten je postal selitveni 
tok iz Bosne in Hercegovine. 

UDK 911.3:312:631.111(23.02){497.12 »Zgornje Pomežje«) »1985« = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, demogeografija, hribovske kmetije. 

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

PREBIVALSTVO HRIBOVSKIH KMETIJ V ZGORNJEM 
POMEŽJU LETA 1985 IN NJIHOVA RAZPOREDITEV PO 
VIŠINSKIH PASOVIH 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 
V članku so orisane nekatere današnje demogeografske značilnosti samotnih kme-
tij. Osnovne demografske sestavine prebivalcev na 81 kmetijah so prikazane po 
posameznih višinskih pasovih glede na nadmorsko višino domov. Razčlenjene so 
spolna, starostna in socialno-zaposlitvena sestava prebivalcev. Označeni so pogla-
vitni vzroki za priselitev ljudi in za regionalni sestav priseljencev na obravnavanih 
kmetijah. Podani sta spolna in starostna struktura kmečke delovne sile. 

UDK 911.3:339.378(497.12 »Gorenjska«) = 863 

Izvirno znanstveno delo. Geografija, Ekonomska geografija. 

Pak, M. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta. Oddelek za geografijo 
Trilar, V. 
64000 Kranj, YU, Srednja šola za trgovinsko dejavnost, Zupančičeva 24 

PROBLEMATIKA TRGOVINE NA GORENJSKEM 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 
Studija obravnava naslednje elemente omrežja in strukture trgovine: površino 
trgovin na prebivalca, vrednost ustvarjenega prometa na površino trgovine in vred-
nost ustvarjenega prometa na prebivalca. Za potrebe analize je vsa trgovina 
uvrščena v naslednje tri kategorije: za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno 
oskrbo. V regionalnem pogledu pa je izločeno troje območij: regionalna središča, 
obmestne krajevne skupnosti in obrobne krajevne skupnosti. Študijo končuje kraj-
ši oris vplivnih območij regionalnih in lokalnih oskrbnih središč. 
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Original scientific paper. Geography, Demogeography, Mountain farms. 

Natek, M. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, The Anton Melik Institute of Geography, The 

Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Sciences and Arts 

POPULATION OF THE MOUNTAIN FARMS IN THE UP-
PER RIVER BASIN OF MEŽA IN 1985 AND ITS DISTRI-
BUTION BY ALTITUDINAL BELTS (NORTHERN PART 
OF ALPINE SLOVENIA) 
The article deals with some of the current demogeographic characteristics of the 
solitary mountain farms. The basis demogeographic characteristics of the inha-
bitants living on the 81 farms are presented by the altitudinal belts. The belts are 
determined according to the altitude of farm-houses above sea level. An analysis 
of the age-sex and socio-employment structures of the inhabitants is given. The 
main reasons for settling down on the investigated mountain farms as well as for 
the regional structure of the immigrants are discribed. The age-sex structure of the 
agricultural labour force is given. 

U D C 911.3:339.378(497.12 »Gorenjska«) = 20 

Original scientific paper. Geography, Economic Geography. 

Pak, M. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Fakulty of Arts, Department of Geography 
Trilar, V. 
64000 Kranj, YU, Srednja šola za trgovinsko dejavnost, Zupančičeva 24 

THE PROBLEMS OF RETAIL TRADE IN GORENJSKA 
(UPPER CARNIOLIA) 
The study of the retail trade deals with the following elements of its system and 
structure: area of the retail units per capita, value of the turnover in the area of 
the retail trade unit, value of the realized turnover per capita. 
For the demands of the analysis the trade is devided into three categories: short, 
middle and long term supply. From the regional point of view the following three 
regions are important: regional centres, suburban local communal centres, out of 
town local communal centres. 
The conclusion of the study refers to the shorter description of the influentional 
areas, the regional and the local supplying centres. 
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Original scientific paper. Geography, Meteorology, Climatology. 

Furlan, D. 
61000 Ljubljana, YU, Rožna dolina 1/9 

A TENTATIVE SURVEY OF THE FREQUENCY OF THE 
HAIL AND SMALL HAIL IN YUGOSLAVIA 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The annual and partly also the monthly and daily frequency of hail and small hail 
are discused. A comparision in made of the annual frequency of hail (without 
small hail) during two subsequent periods. In the latter, shortet period (1971— 
1980) hail protection had already been carried out. During the time of hail pro-
tection hail was more frequent than in the previous period when no hail protection 
was carried out. 

UDC 911.3:314.7:314.92(497.12) = 20 

Original scientific paper. Geography, Demogeography. 

Kokole, V. 
61000 Ljubljana, YU, Gregorčičeva 25, Planning Agency of the Socialist Republic 

of Slovenia 

MIGRATIONS TO SLOVENIA FROM OTHER YUGOSLAV 
REPUBLICS DURING THE 1971—1981 DECADE AS DE-
MONSTRATED BY THE CHANGES IN THE ETHNICAL 
STRUCTURE OF ITS POPULATION 
The spatial distribution of the net immigration flows from other Yugoslav repub-
lics to communes and regions of Slovenia during the 1971—1981 decade is ana-
lysed using the (only available published) indirect indicator of the change in the 
ethnic composition of population. Preferences, more or less marked for particular 
ethnic groups, to settle in newly industrialised or urban areas in Slovenia are clear-
ly evident, although Croat immigrants settle also in considerable numbers in the 
peripheral belt bordering on Croatia. The main immigration flow comes recently 
from Bosnia and Hercegovina. 
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Izvirno znanstveno delo. Geografija. 

Plemelj, M. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, Geografski inštitut A. Melika ZRC SAZU 

ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI ZA PLANINSKO 
PAŠNIŠTVO IN POČITNIŠKA BIVALIŠČA NA POKLJUKI 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 

Članek osvetli navzkrižja med glavnimi gospodarskimi panogami na visoki planoti 
Pokljuki. Vrednotenje planin z vidika kmetijstva in turizma je osnova za načrtova-
nje njihovega nadaljnjega razvoja. 
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Izvirno znanstveno delo. Ruralno planiranje, socialni indikatorji, regionalno pla-
niranje. 

Gosar, L. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Urbanistični inštitut SR Slovenije 

SOCIALNI INDIKATORJI V REGIONALNEM PLANIRA-
NJU NA PRIMERU GVAJANE 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 

Izoblikovan je predlog za spremljanje socialnih kazalcev v Gvajani in za njihovo 
neposredno uporabo v regionalnem planiranju. Eden od glavnih ciljev tega dela je 
bil ustvariti osnovo za formuliranje ukrepov, potrebnih za pospeševanje celovitega 
razvoja, ne pa le za ugotavljanje stanja in spremljanja sprememb. 

UDK 911.2(23)(497.12) = 863 

Strokovno poročilo. Geografija, geomorfologija, terminologija. 

Gams, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

ZA KVANTITATIVNO RAZMEJITEV MED POJMI GRI-
ČEVJE, HRIBOVJE IN GOROVJE 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 

V terminološkem članku je najprej analizirana slovenska literatura o pojmih gri-
čevje, hribovje in gorovje. Glede na pokrajinska imena v Sloveniji prvi dve kate-
goriji deli relativna višina 200 m, računana od dna bližnje doline. Hribovje je reli-
efno bolj razčlenjeno sredogorje. V visokogorju segajo vrhovi nad gozdno mejo. 

UDK 910.1 = 863 

Strokovno poročilo. Geografija. 

Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

GEOGRAFIJA — HUMANISTIČNA VEDA 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 

Poročilo obravnava vlogo geografije kot humanistične vede. Zavzema se, da bi 
geografija kljub čedalje večji aplikativnosti ohranila pomen kulturne, humanistične 
in izobraževalne vede. 
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Scientific report. Geography, Geomorphology, Terminology. 

Gams, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of Geography 

FOR THE QUANTITATIVE DEFINITION OF THE NOTI-
ONS LOW HILLS, HILLS AND MOUNTAINS 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

In this terminological paper is analysed the Slovene literature dealt with the Slo-
vene terms gričevje (= low hills), hribovje (= hills) and gorovje (= mountains). 
According to the Slovene regional names the first two cathegories are devided by 
the elevation height of 200 m above the near valley botton. Hills (= hribovje) are 
in relief more dissected middle mountains. High mountains (= visokogorstvo) are 
Mts with peacks above tree line. 

U D C 910.1 = 20 

Scientific report. Geography. 

Vrišer, I. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Fakulty of Arts, Department of Geography 

GEOGRAPHY A HUMANISTIC SCIENCE 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article traits the role of geography as a humanistic science. Although bigger 
and bigger application, the author holds for geography to be a cultural, humanistic 
and educational science. 

UDC 911.3:711.14:633.2.033.3:728.71(497.12 »Pokljuka«) = 20 

Original scientific paper. Geography. 

Plemelj, M. 
61000 Ljubljana, YU, Novi trg 4, The Anton Melik Institute of Geography, The 

Centre of Scientific Research of the Slovene Academy of Sciences and Arts 

THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT POSSIBILITIES IN 
ALPINE FARMING AND SECOND HOME DEVELOP-
MENT 

Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article deals with the problem of conflicts between main users of the Pokljuka 
plateau. The evaluation of the alpine pasture lands from the viewpoint of alpine 
farming and tourism is a base for planning of their further development. 
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Original scientific paper. Rural planning, social indicators. Regional planning. 

Gosar, L. 
61000 Ljubljana, YU, Jamova 18, Planning Agency of the socialist Republic of 

Slovenia 

SOCIAL INDICATORS IN REGIONAL PLANNING ON 
THE EXEMPLE OF GUYANA 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The author explains the proposal for the introduction of a social indicator system 
in the regional planning. One of the main purposes of this work is the formulation 
of policies for the improvement of the present situation. 
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Strokovno poročilo. Geografija, humana ekologija. 

Plut, D. 

61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

GEOGRAFIJA IN HUMANA EKOLOGIJA 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 

Geografijo in sodobno ekologijo povezuje široko zasnovan predmet proučevanja, 
namreč proučevanje okolja in človeka. V zgodovinskem razvoju je prihajalo med 
njima do tesnega sodelovanja pa tudi do vsebinskih, metodoloških in terminoloških 
protislovij. Po avtorjevem mnenju je neumestna in enostranska ekologizacija siste-
ma družba : okolje, obenem pa je neizogibna obogatitev prostorskega (avtohtone-
ga), geografskega modela proučevanja z ekološkim pristopom, 

j 

' j . 
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Strokovno poročilo. Geografija turizma. 

Matyašek, J. 
66280 Brno, ČSSR, Poriči 7, Pedagogické fakulty Univerzity 

INFORMACIJE O'NOVEIŠIH GEOGRAFSKIH RAZISKA-
VAH TURIZMA V ČSSR 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 

Članek podaja pregled o razvoju geografije turizma na Češkoslovaškem, kjer tu-
rizem hitro napreduje. 
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Strokovno poročilo. Geografija turizma. 

Matyâsek, J. 
66280, Brno, ČSSR, Poriči 7, Pedagogické fakulty Univerzity 

PRISPEVEK K PROBLEMATIKI GEOGRAFSKIH RAZIS-
KAV NA PODROČJU TURIZMA 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slov., (slov., angl.) 

Razpravljanje o doslej objavljenih pojmih, kaj je geografija turizma, se končuje z 
novo, bolj precizno definicijo. 
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Scientific report. Geography of tourism. 

Matyâsek, J. 
662 80 Brno, ČSSR, Pofiči 7, Pedagogical Academy of the University of Brno 

INFORMATION ON THE MOST RECENT GEOGRAPHI-
CAL STUDIES ON TOURISM IN CZECHOSLOVAKIA 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The article gives a survey of the development in the geography of tourism in Cze-
choslovakia, where the tourism shows a rapid progress. 
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Scientific report. Geography, Ecology 

Plut, D. 
61000 Ljubljana, YU, Aškerčeva 12, Faculty of Arts, Department of Geography 

GEOGRAPHY AND HUMAN ECOLOGY 
Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

Geography and modern ecology are connected by a broadly designed object of re-
search of environment and man. Throughout history the two sciences have closely 
cooperated, but there have also been certain contradictions regarding their con-
tents, methodology and terminology. One-sided ecologization of the society: envi-
ronment system is unsuitable and yet a necessary enrichment of a spatial (autoch-
ton) geographical model of research with an ecological approach at the same time. 
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Scientific report. Geography. Geography of tourism. 

Matyâsek, J. 
662 80, Brno, ČSSR, Poriči 7, Pedagogical Faculty of the University of Brno 

A CONTRIBUTION TO THE PROBLEM AREA OF GEO-
GRAPHIC RESEARCH IN TOURISM 

Geografski vestnik, LVIII, (1986) 
Slovenian, (Slovenian, English) 

The examination of the notions published till now what is the geography of tou-
rism ends with a new more accurate definition. 
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Izdala in založila Zveza geografskih društev Slovenije — izšel 1986 
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