
Književnost 

Annales 3/93 — Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. 
Koper 1993, 417 strani. 

Namen tega zapisa je opozoriti geografe na obstoj te periodike, ki prinaša raz-
iskovalne izsledke iz geografije in mnogih drugih strok z območja Primorske in 
Istre. V njej bodo našli gradiva vsi, ki jih zanimajo novejše ugotovitve na širokem 
prostoru od Pule in Postojne do Gorice in Tržaškega. Zanimive so za raziskovalne 
in strokovne ustanove, šole in seveda posameznike. Koprski Anali pomenijo geo-
grafskim raziskovalcem novo možnost objavljanja izsledkov ne le družbenega, am-
pak tudi fizičnogeografskega področja. 

Poglejmo si značilnosti analov in nekaj vsebin iz zadnje, tretje številke. Tudi tej 
se pozna, d a j o izdaja Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. Zato lahko domala 
polovico prispevkov uvrstimo v zgodovino. Tu nas zanimajo predvsem geografske 
in geografiji sorodne vsebine. 

Jurij Kunaver in Darko Ogrin v krajšem prispevku pojasnjujeta oblike spod-
molov, v stenah t.i. črnokalske strukturne stopnje, s katero Podgorski kras prehaja v 
dolino Rižane. Sodita, da nastajajo zaradi selektivnega preperevanja apnenca blizu 
stika s flišno podlago. Kogar problematika zanima, mu j e tu objava laže dosegljiva 
kot v zborniku mednarodnega simpozija "Geomorfologija in morje" in sestanka 
geomorfološke komisije karpatsko-balkanskih dežel v Malem Lošinju leta 1992 
(Natisnil Oddelek za geografijo zagrebške univerze). 

Vladimir Klemenčič v članku Geopolitični položaj in regionalizem na primeru 
jugozahodne Slovenije (str. 203-210) z mislim o geopolitičnem položaju Slovenije 
in kartam, ki j ih j e objavil že v geografskih in drugih revijah, opredeljuje bolj 
podrobno "transkontinentalni značaj" jugozahodne Slovenije, "kjer prostor ob 
slovensko-italijanski meji na sicer mikroosnovi, vendar pa vedno intenzivno, dobi-
va značaj moderne evroregije" (str. 208). 

Milan Bufon v zanimivem članku "Istra: novi problemi starih regij" (str. 197-202) 
riše novejše demografske spremembe v Istri z njenim "istrskim križem" vred. Opo-
zarja na novo vlogo Trsta v luči istrskega regionalizma, saj se je v njem zbrala 
večina italijanskih Istranov. Značilen je odlomek: "V tej luči postaja Trst, kljub dvojni 
meji, ki ga ločuje od svojega istrskega zaledja, novi 'Caput Istriae' in prevzema 
tako funkcijo, ki j o pred tem nikoli ni imel, saj je bil v preteklosti, zlasti do druge 
polovice 19. stoletja, veliko bolj 'kontinentalno' orientiran. Po drugi strani pa ni 
znotraj Istre nikakršnega centra, ki bi uspel regijo ustrezno povezati."(Str. 201.) 
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V analih za leto 1993 pa j e geografsko zanimivega še mnogo, kar ni izpod peres 
poklicnih geografov. Tak j e sestavek Marka Udoviča z naslovom "Ogozditev krasa 
na Kranjskem v obdobju od leta 1886 do 1911" (str. 55-60) . H Kranjski j e leta 
1885, k o j e bil sprejet zakon o prisilni pogozditvi kraških goličav, bila priključena 
tudi večina ozemlja, ki j e spadalo v občini Postojna in Ilirska Bistrica, ter deli 
sežanske in ajdovske občine v obsegu iz leta 1993. Tu j e bilo v pogozdovalni ka-
taster vpisanih 3888 ha, od katerih j e bilo do leta 1910 pogozdenih 2657 ha. N a teh 
goličavah, pretežno v vaških gmajnah, so posadili 47 ,7 milijona sadik ali 17.204 
sadike/ha. Od tega j ih j e bilo 93 % bora, 4,5 % smreke in nekaj listavcev. Poleg 
tega so izvajali še podsetev (3234 kg semen). Skupno j e sodelovalo več kot 56.000 
ljudi, ki so j im plačali 12.584 dnin. Stroški so znašali 176.000 tolarjev na hektar 
(vrednost SIT iz oktobra 1992). Ob dejstvu, da so posadili drugod po krasu okoli 
30.000 ha goličav, spoznamo, kako ogromna investicija j e to bila. Prinesla j e zmanj-
šanje burje ob prometnicah, manjšo vetrovnost sploh in nastajanje nove humozne 
zemlje, čisti borovi gozdovi pa so danes domala brez gospodarske vrednosti. 

Za regionalno geografi jo so zanimivi še članki o novejši zgodovini, etnografiji 
in zlasti politični geografij i (npr. nadaljevanje članka o slovensko-hrvaški jezikovni 
meji v Istri izpod peresa F. Ostanka), naravovarstvu ter o etnografiji . Članek V. Ma-
lačiča "Pregled oceanografskih meritev in raziskav v priobalnih vodah Slovenije in 
Tržaškem zalivu in razvoj ob mor ju" žal ne pozna teh raziskav iz geografske pe-
riodike. To pot je še več poročil o novih objavah in strokovnih zborovanjih ter delu 
strokovnih društev. 

S 417 stranmi velikosti A4 so Anali Koprskega Primorja presegli ostale slo-
venske lokalne in regionalne zbornike in se še širijo. Nj ihov obseg s e j e od prvega 
letnika leta 1991 skoraj podvojil. Za leto 1994 j e napovedana delitev vsebine na 
naravoslovni in humanistični zvezek. 

Ivan Gams 

Daniel Noin: Atlas de la population mondial. 
Reclus — la documentation française, Montpellier — Paris, 1991, 160 str., 80 kart, 

28 grafov, 55 tabel, 11 fotografi j . 

Avtor dela "Atlas svetovnega prebivalstva" Daniel Noin j e predsednik komisi je 
za prebivalstvo pri Mednarodni geografski zvezi (odprl j e geografski s impozij 
"Geograf i ja in narodnosti", ki ga j e organiziral Oddelek za geografi jo Filozofske 
fakultete septembra 1993 v Ljubljani) in eden vodilnih strokovnjakov na področju 
geografi je prebivalstva. 

Pričujoča publikacija obravnava vse osnovne teme geografi je prebivalstva, nje-
na glavna odlika pa j e bogata kartografska in slikovna oprema. Že iz naslova 
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"Atlas" j e razvidno, da j e poudarek na kartografskem prikazu raznih demografskih 
podatkov in kazalcev, vse karte pa so opremljene z dovolj obširnim komentar jem. 

Podatki za jemajo 160 držav ali 99 % svetovnega prebivalstva. Avtor priznava, 
da se kakovost podatkov močno razlikuje in da predvsem opisom nekaterih držav v 
razvoju ni mogoče popolnoma zaupati oziroma jih j e treba obravnavati bolj kot 
ocene. Kljub temu pa so po avtorjevem mnenju možne primerjave med posamez-
nimi državami in regijami. 

Osnovna ugotovitev, ki j e razvidna iz predstavljenih kart, so izredno velike 
demografske razlike med posameznimi celinami, regijami in državami. Avtor ugo-
tavlja, da se nekatere razlike še povečujejo, medtem ko j e pri drugih opaziti ten-
denco približevanja. 

Knjiga j e razdeljena na deset poglavij. Prvo obravnava dinamiko prebivalstva. 
Za sedemdeseta in osemdeseta leta j e značilno, da se j e stopnja rasti svetovnega 
prebivalstva sicer zmanjšala, toda absolutna rast prebivalstva zaradi povečanega 
števila še vedno narašča. To poglavje obravnava tudi demografsko tranzicijo in 
tako imenovano "demografsko eksplozijo" v državah tretjega sveta. 

Drugo poglavje j e posvečeno geografski razporeditvi svetovnega prebivalstva. 
Avtor poudarja, da se ravno v razporeditvi prebivalstva pojavl ja jo največje razlike 
med vsemi demografskimi kazalci. Na gostoto poselitve, ki se giblje od nekaj pre-
bivalcev na km" v nekaterih državah do več tisoč prebivalcev na km2 , ne vplivajo 
samo naravne, predvsem podnebne razmere, temveč tudi zgodovinski razvoj in 
družbene razmere. Visoko gostoto ne smemo enačiti s prenaseljenostjo. Izredne 
zgostitve prebivalstva so značilne predvsem za mestne državice, nekatera visoko 
razvita industrijska območja (megalopolise) in za agrarne pokrajine j užne in vzhod-
ne Azije. Avtor loči tri velike zgostitve prebivalstva (vzhodnoazijsko, južnoazi jsko 
in evropsko) ter več manjših. 

Tretje poglavje obravnava demografske režime. Avtor na podlagi rodnosti, smr-
tnosti, starostne strukture in stopnje rasti prebivalstva loči osem demografskih re-
žimov. 

V četrtem poglavju avtor predstavi problematiko starostne in spolne strukture 
prebivalstva. Strukturi sta prikazani s starostnimi piramidami in kartami, iz katerih 
j e razvidna prevlada mladega prebivalstva v državah v razvoju in starega v razvitih 
državah. Loči šest tipov starostnih piramid. 

Peto poglavje se ukvarja z vprašanjem zakonske zveze in gospodinjstev. Delež 
poročenih žensk j e povsod visok, kljub temu pa se pojavl ja jo opazne razlike med 
posameznimi državami (od 99 % v nekaterih islamskih in afriških državah do 80 % 
v nekaterih državah Severne in Srednje Evrope). Prikazana j e tudi povprečna sta-
rost zakoncev ob prvi poroki, razlike v starosti med zakoncema ter število članov 
gospodinjstev. 

Šesto poglavje j e namenjeno rodnosti, ki j e po avtorjevem mnenju osnovni 
demografski kazalec. Na kartah so prikazani podatki o številu rojstev na dan 
(375.000 za ves svet!), stopnji in spremembah rasti natalitete, uporabi kontra-
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cepcijskih sredstev, razširjenosti in pravnem položaju splavov. Prikazan j e tudi 
kompleksen kazalec o položaju ženske v družbi (sestavlja ga 20 spremenljivk) ter 
podatki o šolanju in pismenosti deklic. Avtor ugotavlja, da j e položaj žensk v 
družbi obratno sorazmeren s stopnjo rodnosti. 

Sedmo poglavje obravnava smrtnost. Prikazane so razlike v življenjski dobi, 
smrtnosti otrok in zdravstvenem ter socialnem varstvu. 

Osmo poglavje se ukvarja s problematiko notranjih migracij in urbanizacije. 
Prikazana j e razporeditev ruralnega in urbanega prebivalstva, stopnja urbanizacije 
in rast urbanega prebivalstva. 

V devetem poglavju so predstavljene mednarodne migracije in prevladujoči 
migracijski tokovi v preteklosti in sedanjosti. 

V desetem, zadnjem poglavju avtor na podlagi prevladujočih smeri razvoja 
prikaže več možnih variant razvoja svetovnega prebivalstva. 

Knjiga "Atlas svetovnega prebivalstva" prav gotovo zasluži, d a j o vzamemo v 
roke. Zaradi velikega števila kakovostnih in nazornih kart nam da precej informacij 
že bežno prelistavanje. 

Dejan Rebernik 

Jean-Pierre Lozato-Giotard: Géographie du tourisme. Collection géographie. 
Masson. Paris. 1990. 237 str. 11 tabel. 52 kart. 

Knjiga Geografi ja turizma obravnava problematiko turizma in njegovega hitre-
ga razvoja v zadnjih desetletjih predvsem z vidika vpetosti in povezav turističnih 
dejavnosti z geografskim prostorom. Razdeljena j e na tri dele. V prvem avtor 
opredeli osnovne turistične tokove in turistična območja, v drugem se ukvarja s 
t ipologijo in opisovanjem turističnih območij , zadnji del pa j e namenjen vpra-
šanjem razvoja in načrtovanja turizma ter vplivom turizma na prostor in družbo kot 
celoto. 

V uvodnem razmišljanju avtor poudari pogostost vsake turistične dejavnosti in 
vsake oblike turizma z geografskim prostorom kot osnovnim in bistvenim delom 
turistične ponudbe. V svojih začetkih j e turizem predvsem "opazovalec" prostora, z 
množičnost jo v drugi polovici 20. stoletja pa postane tudi velik "porabnik" pro-
stora, kar ustvarja prave turistične regije in območja. 

Prvi del se ukvarja s problematiko turističnih tokov in območij . Leta 1987 j e 
bilo v mednarodne turistične tokove vključeno več kot 350 milijonov ljudi. Zna-
čilno je, da večina turističnih tokov še vedno poteka med razvitimi državami. Avtor 
loči glavne in stranske turistične tokove. Med glavne prišteva turistične tokove v 
Evropi (2/3 svetovnega turističnega prometa): med Severno in Srednjo Evropo ter 
obalami Sredozemskega morja (100 milijonov), Alpami (15 milijonov), Severo-
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zahodno Evropo (atlantska obala, urbana turistična središča) in deloma tudi Vzho-
dno Evropo. V Severni Ameriki prevladujejo notranji turistični tokovi (med indu-
strijskimi območji in Florido, Kalifornijo ter atlantsko obalo), pomembna pa sta 
tudi turistična tokova med Severno Ameriko in Mehiko ter Severno Ameriko in 
Evropo. Stranski turistični tokovi potekajo zlasti med razvitimi državami in državami 
v razvoju (med Evropo, Severno Ameriko in Japonsko ter obalami severne Afrike, 
Egiptom, vzhodno in jugovzhodno Azijo, Karibi in nekaterimi tropskimi otoki). 

V drugem delu prvega poglavja avtor opisuje in geografsko določa posamezna 
turistična območja, v tretjem delu pa predstavlja vpliv geografskih dejavnikov na 
lokacijo turističnih območij . Na prvo mesto postavlja naravno-geografske razmere, 
ki so bistven del "turistične pokrajine". Opozar ja na "klišeje" turistične pokraj ine 
(npr. tropski otok, alpska dol ina . . . ) , ki so predvsem produkt turistične propagande. 
Ločuje estetsko (doživljajsko) in aktivno vrednost pokrajine. Sledijo položaj turi-
stičnega območja (klimatske razmere, vegetacija, vodne površine), družbeno-geo-
grafske razmere (turistične navade in moda, umetnost in kultura, "verski turizem", 
šport in rekreacija, kongresni in polsovni turizem) in tehnični dejavniki (razvoj 
prometa in prometna dostopnost — množičnost in hitrost prometnih sredstev, 
nastanitvene zmogljivosti). Na koncu omeni še pomen in vpliv družbenih razmer na 
razvoj turizma (življenjski standard, politične razmere, gospodarske razmere . . . ) . 

V drugem delu knjige navaja različne vrste in oblike turističnih območij . 
Tipologija turističnih območij temelji na različnih kazalcih: relativni delež turizma 
v gospodarstvu določene regije, zgodovinski razvoj turizma, prostorske oblike 
turističnih kapacitet, vpliv turizma na reg i jo . . . Tako loči dve osnovni skupini 
turističnih območij : polivalentna ali odprta turistična območja in bolj ali manj 
specializirana ali zaprta turistična območja. Nadal je loči še polinuklearna in mono-
nuklearna, tradicionalna in načrtovana, urbana, "zelena" in obmestna turistična 
območja. Med specializiranimi turističnimi območji omenja kopališka letovišča, 
termalna zdravilišča, kulturno-zgodovinska in verska središča, zimskošportna sre-
dišča in narodne parke. 

Turistično regijo opredeljuje kot regijo, kjer j e turizem osnovna gospodarska 
dejavnost. Loči polarizirane turistične regije (npr. riviera in lido — Ažurna obala, 
Costa Brava, Istra — Dalmacija, obale j e z e r . . . , urbane turistične regije: centra-
lizirane — npr. Pariz, London, in multipularne — npr. Toskana, Andaluzi ja) in 
nepolarizirane, disperzne turistične regije. V tretjem delu avtor ugotavlja, da turi-
stični razvoj povzroča številne gospodarske, socialne, ekološke in prostorske 
probleme. Predstavi predvsem prostorsko in deloma tudi gospodarsko problematiko 
turističnega razvoja. Tako opozori na družbeno-gospodarske vplive turizma (turi-
stična gospodarska bilanca držav in regij, gospodarski učinki turizma, vpliv na 
zaposlovanje in na prometne tokove . . . ) . 

Predstavi tudi razmerje med turizmom in prostorskim načrtovanjem (npr. 
vprašanja ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varovanja socialnega okolja, 
načrtovanja izgradnje in prenove turističnih s redišč . . . ) . 
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Sklenemo lahko z mislijo, da gre za nov in svež pristop na področju geografi je 
turizma, ki prav gotovo zasluži pozornost vseh, ki se zanimajo za to področje geo-
grafske znanosti. 

Dejan Rebernik 

J.E. Lovelock, GAJA. Nov pogled na življenje na Zemlji, 
Cankarjeva založba, 140 str., Ljubljana, 1994 

Naslov izvirnika: GAIA. A New Look at Life on Earth, Oxford University 

Press, 1979. 
Delo J.E. Lovelocka "Gaja . Nov pogled na življenje na Zemlj i" v nobenem 

pogledu ni povsem novo, saj j e izvirnik nastal v letih od 1975 do 1979, slovenski 
prevod pa smo dobili šele v tem letu. Vsebina, ki j e pred skoraj dvajsetimi leti 
vspodbudila številne polemike in tudi kritike, ni več nova. N a j spomnim le na delo 
F. Vestra "Kriza prenaseljenih območjih: o razvijanju ekosistemskega mišl jenja" , 
katere prevod je pri nas izšel leta 1991 in obravnava podobno tematiko. V znanosti, 
vsaj v geografski in pokrajinsko-ekološki, s e j e do danes že močno uveljavilo gle-
danje na Zemljo kot enoten, zelo zapleten sistem, k jer vsak poseg oz. sprememba 
lahko povzroči niz drugih, tudi nepredvidljivih posledic. Če želimo usmerjat i raz-
voj, moramo nujno poznati ne le vzročno-posledične povezave med elementi, am-
pak nj ihovo celovito součinkovanje s povratnimi zvezami. 

"Celovit" pogled j e namreč glavna vsebina Lovelockovega dela in t.i. novega 
pogleda na življenje na Zemlji . Pisec skuša v nekaj poglavjih (Prepoznavanje Gaje , 
Kibernetika, Sodobno ozračje, Morje , Gaja in človek, Življenje v Gaj i ) potrditi 
hipotezo o našem planetu kot organizmu, bitju. Od tod tudi ime Gaia, ki so ga že 
pred dvema tisočletjema uporabljali stari Grki, v 18. stol. pa j e razumevanje žive 
zemlje — Gaje — skušal znanstveno razložiti James Huton, oče geologije. V 
znanosti j e kasneje prevladalo "parcialno" raziskovanje na medsebojno ločenih 
področjih in s e j e vidik celostnega obravnavanja Zemlje kar nekako izgubil. 

Kl jub nedvomno bogatemu znanju in strokovnosti j e Lovelock napisal pol judno 
delo, namenjeno širokemu krogu bralcev, v katerem želi s svojim "tehničnim" 
znanjem pojasniti nekatere zmote in nelogičnosti v zvezi z nastankom in razvojem 
živl jenja na Zemlji, "skrivnosti" ohranjanja oz. vzdrževanja življenjskih razmer in 
svoje videnje Gaje. K pisanju ga je , poleg novih spoznanj o našem planetu v 
šestdesetih in sedemdesetih letih ter lastnih spoznanj ( a v t o r j e sodeloval v skupini, 
ki j e razvijala metode za zaznavanje življenja na Zemlji in drugih planetih), 
spodbudil tudi "bo j" med različnimi skupinami, ki skušajo realna spoznanja o 
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Zemlji prilagoditi svojemu delu, interesom in navsezadnje tudi koristim. Pogosta j e 
slepa zaverovanost, ki j e že prerasla v dogme in onemogoča drugačen način 
videnja, obravnavanja in spoznavanja problematike. 

Za nadzor številnih "mehanizmov" j e Zemlji potreben visoko razvit krmilni 
sistem, ki lahko deluje, če je na voljo dovolj proste energije. Poglavje o stabilnosti 
zapletenih sistemov nakazuje, kako lahko Gaja deluje fiziološko. Za sedaj, ko še ni 
trdnih dokazov za njen obstoj, lahko imamo ta sistem za nekakšen zemljevid ali 
tehnični načrt, s katerim bomo primerjali, kar bomo odkrili pri nadaljnj ih razis-
kavah. Če bomo odkrili zadostne dokaze za planetarne krmilne sisteme, ki imajo za 
sestavne dele aktivne procese rastlin in živali in ki zmorejo uravnavati podnebje, 
kemijsko sestavo in topografi jo zemlje, lahko hipotezo podkrepimo in j o izobli-
kujemo v teorijo. 

V poglavjih "Ga ja in človek: težave z onesnaženjem" in "Živl jenje v Gaj i " 
Lovelock obravnava naš odnos do Gaje in vrednoti posege. Z vidika Gaje kot 
stabilnega sistema so posegi človeka oz. učinkovanje družbe manj usodni, ne pa za-
nemarljivi. Po avtorjevem mnenju so Gajo veliko bolj prizadeli nekateri "zgodnj i" 
učinki (npr. krčenje gozda in požigalništvo) kakor posledice razvite tehnologije. 
Izkrčen gozd j e Gaja uspela regenerirati v travni ekosistem savan in step, toda 
zmogljivosti niso neomejene in tega bi se morali zavedati pri uničevanju pra-
gozdov. Druga pomembna prvina so kontinentalni šelfi, ki j ih prav tako ogrožamo. 
Sodi, da pripisujemo pogosto prevelik pomen lastnim dejanjem in napačno 
obravnavamo posledice (npr. vse "odpadne" snovi še ne pomeni jo onesnaževanja, 
naš vpliv na ozonsko plast ni tako pomemben, kajti preveč ozona pomeni enako 
nevarnost kot premalo). Pomembno je, da s svojimi posegi ne porušimo sistema in 
s tem sposobnosti Gaje, da nadzoruje, usmerja procese in ohranja obstoječe raz-
mere. Dejstvo je , da razvoj družbe in vsa večja odvisnost od tehnologije pomenita 
motnjo za ostalo biosfero in bo tako tudi ostalo. 

Z avtorjevimi razmišljanji j e mogoče soglašati z vidika Zemlje kot celote, kar j e 
tudi namen njegovega pisanja. Po hipotezi o Gaji naj bi stabilno stanje našega pla-
neta vključevalo človeka kot del ali kot partnerja zelo demokratične celote (str. 
132). V "malem", pa naj gre za človeka ali druga živa bitja, se zdi vloga družbe 
vendarle pomembnejša . Naša poseganja v Ga jo so namreč veliko večja (tako v 
količinskem kakor v kakovostnem smislu) in "usodnejša" tudi za nas same. Upaj-
mo, da smo jih sposobni bolje načrtovati in vsaj v določeni meri predvideti njihove 
posledice. 

Delo J.E. Lovelocka j e v marsičem poučno, zanesljivo pa spodbuja naše razmi-
šl janje in g a j e vredno prebrati. 

Valentina Brečko 
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Sigrid Almedal: Factors of Change in Highlands and High-Latitude Zones, 
Hogskole Senteret i Nordland, Bodo 1993. (121 strani, 

17 kartogramov, 7 diagramov) 

Z nekaj zamude j e izšel zbornik simpozija mednarodne podkomisi je pri IGU za 
razvoj gorskih in polarnih območij , k i j e potekal od 17. do 22. 7. 1991 v Bodoju na 
Norveškem. Zbornik j e izšel kot poročilo Hogskole Senteret i Nordland in g a j e ure-
dila glavna organizatorica simpozija Sigrid Almedal. Prinaša deset referatov, ki so 
j ih udeleženci predstavili na simpoziju. Že sam kraj simpozija da slutiti, d a j e bila 
glavna problematika vezana na probleme v polarnih in subpolarnih območjih, ven-
dar j e kar polovica referatov obravnavala tudi problematiko iz gorskih območjih. 

Uvodni referat j e prispeval domačin, predstojnik geografskega oddelka na 
Hogskole Senteret i Nordland Paul Olav Berg, ki j e plastično predstavil naravne 
značilnosti, družbenogeografsko strukturo in perspektivne razvojne tendence Se-
verne Norveške, območja, ki ga označuje obsežnost regije v visoki geografski ši-
rini, redka poseljenost ter precejšnja prometna izoliranost. 

Subpolarno območje na ameriški celini j e obravnaval Donnald F. Lynch z 
Univerze na Aljaski, ki j e predstavil dejavnike, ki spreminja jo gospodarsko struk-
turo Aljaske. Aljaska j e kot močan izvoznik surovin, ki so j ih spodbujale vladne 
naložbe, zašla v osemdesetih letih zaradi upada cen surovin v recesijo. Nove vladne 
naložbe v odprtje rudnikov, razcvet turistične dejavnosti in gospodarsko pri-
sel jevanje so omogočili ponovno gospodarsko rast Aljaske. 

J.I. Romanovski z Univerze v Manitobi j e označil razvoj v Severni Manitobi v 
Kanadi. Poudaril j e pomen izrabe vodnih virov za oživitev poselitvenih območi j 
kanadskih Indijancev ter pomen izgradnje regionalne infrastrukture za celotni raz-
voj te severne pokrajine s posebnim ozirom na polit ično-gospodarsko odločanje. 

Heikki Jussila z Univerze v Ouluju na Finskem j e osvetlil gospodarski pomen 
centralnih središč ob severnem Botnijskem zalivu na finski in švedski strani na 
obsežna periferna subpolarna območja, pri čemer j e posebej poudaril pomen pro-
metnega omrežja. 

Laurence M. Sommers z Michiganske državne univerze j e proučil energetske 
potenciale Barentsovega morja . Opredelil j e naravne in družbene značilnosti tega 
subpolarnega morskega območja. Ta skriva še bogata nahajališča nafte in zemelj-
skega plina ter vključuje poznana ribolovna območja, ki predstavljajo posebno od-
ročno poselitveno in še neprecizno omejeno subpolarno morsko in obmorsko regijo. 

Raznoliko geografsko problematiko z gorskih območij obravnavajo štirje referati. 
Peter Scott z Univerze na Tasmaniji j e proučil izrabo zemljišč v Avstralskih 

Alpah s poudarkom na turizmu. Nekdanja ekstenzivna pašna območja Avstralskih 
Alp so v veliki meri ohranila svojo primarno funkcijo. Močno pa s e j e povečal nj i -
hov pomen za hidroenergetsko izrabo in turistično dejavnost. Oblikovanje varova-
nih naravnih parkov naj bi povečalo izključni rekreacijski pomen obsežnih 
avstralskih gorskih predelov. 
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Poročilo s svojih terenskih proučevanj v hribovju ob Rdečem morju v Sudanu j e 
podala Maria Bjune z Univerze v Bergenu na Norveškem. Raziskovala j e polno-
madizem plemena Beja Hedenova ter ugotavljala spremembe v kmetijski dejav-
nosti in tehnologiji, ki ju j e prizadela katastrofalna suša v območju Rdečemorskega 
hribovja (Red Sea Hills). 

Borut Belec z Univerze v Mariboru j e predstavil degradacijo gorskega eko-
sistema v slovenskih Alpah zaradi pretirane sečnje gozda in onesnaženega ozračja. 

Podpisani j e prikazal pomen varovanja slovenskih gorskih območij na primeru 
ureditve Triglavskega narodnega parka. 

Od tradicionalne problematike podkomisi je se j e nekoliko ločil referat Richarda 
E. Lonsdalea z Univerze v Nebraski, ki se j e teoretsko ukvarjal z opredelitvijo 
redko poseljenih območij ; ta predstavljajo posebne ekosisteme in živl jenjske pro-
store več maloštevilnih domorodnih civilizacij, v sebi pa skrivajo tudi še neodkrita 
naravna bogastva. V referatu tehta smiselnost vzdrževanja in vlaganja v ta periferna 
območja. 

Poročilo zaokroženo podaja raziskovalno problematiko različnih geografov, 
udeležencev te specializirane podkomisije. 

Metod Vojvoda 

Spatial Dynamics of Highland and High-Latitude Environments, 
Appalachian State University, Volume 4, Boone 1992 (234 strani, 8 tabel, 

47 grafičnih prikazov). 

Prostorska dinamika v gorskem in subpolarnem okolju j e zbornik referatov 
dveh sočasno zborujočih skupin geografov, ki so zasedale od 26. do 31. jul i ja 1992 
na Apalaški državni univerzi v Boonu v Severni Karolini (ZDA). 

Na washingtonskem kongresu Mednarodne unije geografov 1992 s e j e na svo-
j e m zadnjem predkongresnem simpoziju pred razpustitvijo srečala Podkomisi ja za 
razvoj gorskih in subpolarnih območij . Hkrati j e zasedal tudi Konzorcij za planske 
rešitve marginalnih območij razvitih dežel. Zbornik j e uredil Ole Gade in prinaša 
19 referatov, od tega 6 s problematiko gorskih in subpolarnih območij . 

O subpolarnem območju j e samo razprava Norvežanke Sigrid Almedal, ki prou-
čuje decentralizacijo moči s centralnih v robna območja in s tem oživitev pomena 
lokalnih in regionalnih avtoritet za ekonomski razvoj perifernih območij . Disper-
zi jo in koordinacijo vodenega finančnega in gospodarskega razvoja v manjših 
lokalnih in regionalnih območjih proučuje na zgledu severne Norveške. 

Ostalih pet razprav j e namenjenih problematiki gorskih regij. Švicar Walter 
Leimgruber j e proučil spreminjanje pomena gorskih območij za človeka. Razvojno 
osvetl juje postopno transformacijo človeku neprimernega gorskega okol ja v vedno 
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pomembnejš i posebni ekosistem z različnimi naravnimi viri, pomembnimi za rast 
posameznih gospodarskih panog, zlasti turizma in hidroenergije. 

Amerikanec Bradley T. Cullen predstavlja zaposlitveno problematiko gozdar-
skih mest v Severni Kaliforniji, kjer j e 28 monostrukturno usmerjenih gozdarskih 
mest v 80. letih prizadela gospodarska recesija, kar j e ta gozdarska središča pri-
sililo v pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in zaposlenosti. 

William C. Wonders z Britanske Kolumbije v Kanadi j e proučil vzpon in zaton 
gozdnih naselij, ki so se načrtno razširila po obsežnem Škotskem višavju. Po drugi 
svetovni vojni so namreč z obsežnim pogozdovanjem višavja želeli zadržati in 
zaposliti prebivalstvo v tem hribovitem depopulacijskem območju. 

Nemec Eckart Ehlers predstavlja problematiko azijskega gorskega območja , in 
sicer pakistanskega Karakoruma in še posebej območja karakorumske ceste. Pred-
met prispevka so kmetijske spremembe in prostorska dinamika v dolini Bagrot. 

Razprava izraelskih avtorjev Davuda Grossmana in Amirama Dermana ne 
obravnava gorsko, temveč hribovsko območje Samarijskega hribovja, za katerega 
j e izdelan obsežen razvojni načrt intenzivne poselitve. 

Problematika ostalih člankov j e enovito uglašena na teoretsko opredel jevanje 
marginalnih območij znotraj razvitih regij in podprta z mnogimi konkretnimi zgle-
di, največ iz ameriških območij (kar 6 razprav) in švedskega okolja (4 razprave). 
Italijanska avtorja sta predstavila različne vrste marginalnosti in njihovo socialno-
-ekonomsko opredelitev ter to ponazorila z italijanskimi zgledi. Globalnemu razvo-
ju agrarne dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi v obrobnih predelih Evrope j e 
posvečena le ena razprava. 

Metod Vojvoda 

"Gorenjska A-Ž. Priročnik za popotnika in poslovnega človeka". 

Besedilo so pripravili: M. Vidic, V. Štekar-Vidic, D. Globočnik, N. Gartner-Lenac, 
I. Vraničar in B. Sever. Uredila B. Sever in J. Ternar, založila in izdala Pomurska 

založba, Murska Sobota 1994, 295 + 18 strani reklamno-poslovnih sporočil. 

V zbirki turističnih vodnikov Slovenija total, ki j o j e zasnoval Bela Sever in naj 
bi vsebovala 12 knjig, j e izšel tretji zvezek "Gorenjska A - Ž " . Tudi v n jem — kot 
že v prejšnjih dveh, ki obravnavata Pomurje ter Slovensko Primorje in Kras — so 
prikazane pokrajinske značilnosti posameznih območij in predelov. S kratkimi in 
jedrnatimi zapisi in formulacijami so označeni pokraj ine in njene sestavine, nj ihova 
geološko-kamninska zgradba in sestava, vegetacijska odeja, zgodovinski mejniki 
družbeno-gospodarskega razvoja, oblike in sistemi gospodarskih dejavnosti , infras-
trukturna opremljenost naselij in pokrajine kot celote. Posebna skrb j e namenjena 
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opisom in predstavitvam tistih pojavov, naravnih in kulturnih spomenikov, ki s 
svojo enkratno in neponovlj ivo vsebnostjo zaznamujejo posamezna območja in j ih 
dvigajo nad povprečnost vsakdanjega okolja. In prav v njih spoznavamo tisto dra-
goceno bogastvo naravnih in kulturnih spomenikov, ki privabljajo k obisku in ogle-
du domačega ali tujega popotnika. 

V knjigi sta predstavljeni zgornja in osrednja Gorenjska, ki s svojo politično 
upravno razčlenjenostjo vključujeta dosedanjih pet občin (Jesenice, Kranj, Ra-
dovljica, Školja Loka in Tržič). Leta 1991 j e živelo na obravnavanem območju 
191.688 prebivalcev, od tega 50,7 % v desetih mestnih naseljih. Že osnovni poka-
zatelj, da se j e namreč povečalo število prebivalstva na Gorenjskem v povojnih 
letih (1948-1991) za 63 %, kaže na izredno nagel in raznolik družbeno-gospodar-
ski razvoj, k i j e bil nad slovenskim povprečjem. V osemdesetih letih s e j e povečalo 
število prebivalstva v obravnavanih predelih za 6,9 %, kar je tudi nad državnim 
povprečjem. Z navedenimi kazalci j e mogoče zaznati današnji utrip posameznih 
pokrajin in predelov kakor tudi naselij na Gorenjskem i n j e brez dvoma prispeval k 
močnim selitvenim tokovom prebivalstva, k splošnemu gospodarskemu napredku in 
k sodobnemu družbeno-socialnemu razvoju in preobrazbi. Navsezadnje so to tiste 
splošne materialne stalnice pokrajinskega razvoja, ki omogočajo najrazličnejši 
pretok informacij in dobrin v pokrajini, njeno razvitosti in gospodarsko-proizvodno 
usmerjenost. Naravne razmere in danosti s svojimi neponovljivimi oblikami pa so 
tisti "zakladi", ki že od nekdaj privabljajo in s svojo pestrostjo navdušuje jo doma-
čega in tujega obiskovalca. Zato j e prav in koristno, da smo dobili tudi za gorenjski 
predel naše države sodoben in praktičen turistično-informativni vodič. 

Številne pokrajinske, socialno-gospodarske, kulturno-zgodovinske, umetnostne, 
turistično-nastanitvene in druge značilnosti in posebnosti Gorenjske kakor tudi nje-
na infrastrukturna opremljenost, ki j e pogoj za obisk njenih predelov in naselij, so 
predstavljene v vodniku z 89 nosilnimi (glavnimi) gesli. Ta nam s kar se da str-
njenimi opisi poda ja jo geografske, gospodarske, prometne, turistične, naselbinske, 
kulturne, zgodovinske, socialne, razvojne in druge prostorske predstavitve našega 
najbol j značilnega alpskega in predalpskega sveta. Deset gesel je namenjenih orisu 
nekaterih pokrajinskih predelov ali enot (npr. alpske planote Jelovica, Mežakl ja in 
Pokljuka, Triglav in Triglavski narodni park, Kamniško-Savinjske in Julijske Alpe, 
Karavanke, Škof je loško hribovje itd.). 

V 52 geslih oziroma sestavkih so orisane splošne pokrajinske sestavine (gozd, 
rastlinstvo in živalstvo, podnebje, arheologija, prebivalstvo idr.), temeljne veje 
gospodarstva, kulturno-umetnostne značilnosti, turistične zmogljivosti , poglavitne 
naprave in objekti infrastrukturne opremljenosti pokrajine, možnosti športno-
rekreativnega udejstvovanja itd. V 27 geslih so predstavljena nekatera centralna 
naselja z opisi nj ihove zemljepisne lege ter teritorialnega in gospodarskega razvoja 
in s prikazom tistih stavbarskih in umetnostnozgodovinskih spomenikov, ki imajo 
širšo veljavo in privlačnost. Ob centralnih naseljih, ki so uvrščena v geslovnik, so 
prikazana še nj ihova zaledja (gravitacijska območja), in sicer s predstavitvijo vseh 
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naselij ter z oznakami njihovege lege in opremljenosti . (Prav pri izbiri centralnih 
krajev, ki so bili uvrščeni med nosilne oziroma vodilne pri sestavi geslovnika, se 
postavlja utemeljeno vprašanje: Zakaj niso bila vsa centralna naselja, ki jih j e na 
Gorenjskem po Vrišerjevi klasifikaciji kar 55 (prim. GZ XXVIII, 1988, str. 149-151), 
razporejena med vodilna naselja? Njihova razčlenitev j e pokazala, da so bili spre-
jeti v geslovnik vsi kraji z višjo stopnjo centralnosti — npr. okrajno, okrožno, 
občinsko in podeželsko ali industrijsko središče — medtem ko so bila naselja z 
najnižjo, osnovno stopnjo oskrbnih funkcij, kamor prištevamo vsa krajevna sre-
dišča, izbrana in uvrščena vanj le v redkih primerih. Konkretno: od 40 krajevnih, 
lokalnih središč jih je prišlo v kazalo stvarnega vodnika samo 12.) Skratka, vsebin-
ska sestava gesel daje kar se da celosten vpogled v pokrajino, kjer niso izvzeta ne 
pretekla in ne današnja dogajanja . To pa j e podlaga, ki zagotavlja, da ob prebiranju 
in rabi turističnega vodnika po Gorenjski spoznamo tiste prostorsko-pokrajinske 
posebnosti in dragocenosti, ki usmerja jo in privabljajo današnje turistične tokove in 
odmer ja jo njihove vsakokratne utripe. 

Z vsem, kar nam ponuja vodnik po Gorenjski, nismo zadovoljni. Prepričan sem, 
da bi s povečanim številom gesel, ki bi segala na različna področja, uspeli osvetliti 
in dopolniti prenekatero pokrajinsko značilnost gorenjskih alpskih predelov. Pogre-
šam naslednja gesla in nj ihove vsebinske predstavitve, ki so povezane z značil-
nostmi in življenjem gorenjske pokrajine: planine in planšarstvo, alpinizem in pla-
ninstvo (gorništvo), smučišča, alpska jezera, morda tudi nabiralništvo, splošen 
gospodarski oris, pregled površja in njegovih značilnih oblik, naselja, oris starih 
železarskih (fužinarskih) krajev, (nekdanji) trgi in mesta, zavarovana območja s 
krajinskimi parki (npr. Zelenci v Dolini, povirje Davče med Poreznom in Blego-
šem). Res pa j e tudi, da bi vse te dopolnitve posegale v vsebinsko zasnovo vodnika. 
Ta naj bo kolikor toliko enotna in primerljiva med posameznimi zvezki, ki obravna-
vajo posamezne regije in pokrajine. Prepričan pa sem, da j e treba pokraj inskim 
sestavinam in njihovim značilnostim tudi v takšnih delih, kot j e turistični vodnik, 
odmeriti ustrezno veljavo in prostor. 

Z opisi in predstavitvijo posameznih gesel smo lahko v glavnem zadovoljni . Le 
pri nekaterih geslih pogrešam zadovoljivejših oznak in ocen. Na primer: promet in 
prometna prehodnost Gorenjske, ki sta že od nekdaj pomembni pokrajinski se-
stavini in prostorski (infrastrukturni) nadgradnji, sta v vodniku omejeni na prikaz 
voznih redov za posamezna prometna sredstva (avtobus, vlak in letalo), ki pove-
zu je jo Gorenjsko s tujino, ne pa tudi z drugimi slovenskimi pokrajinami. 

Pri opisu Škofjeloškega hribovja, ki j e prikazano s samostojnim geslom, niso 
navedene planinske koče in domovi pa tudi ne izhodišča za obisk in vzpone na 
posamezne vrhove. (Pri predstavitvi Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp ter Ka-
ravank j e to tudi tabelarično prikazano — prim. str. 133-138) . Mislim, da bi bilo 
treba geslo oziroma oznako predalpskega Škofjeloškega hribovja dopolniti še s 
Polhograjskimi hribi (npr. Škofjeloško-Polhograjsko hribovje), ki so sicer vsebin-
sko zajeti pri opisu Škofjeloškega hribovja in prav tako označeni na karti Gorenjske. 
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Med navedbami sakralnih spomenikov manjka kapelica Mari je Snežne na Kre-
darici, ki j e najvišji tovrstni objekt na Slovenskem. V stvarnem kazalu (str. 295) j e 
geslo "hiša", ki ga zaman iščemo na navedeni strani (str, 120), pač pa j e tam geslo 
"hotel", ki ga pa ni v kazalu. Številne značilnosti gorenjske hiše, n jena zunanjost in 
njena notranja oprema, so prikazane v sklopu obsežnega gesla " l judsko stav-
barstvo" (str. 171-174) . Velja tudi pripomniti, da imenujejo domačini mednarodni 
mejni prehod le Koren (str. 157) in ne Korensko sedlo (str. 137). 

Knjiga "Gorenjska A - Ž " j e dragocen osnovni pripomoček, ki nam bo pomagal 
spoznati celostno podobo njenih pokrajin in območij . Ob sklepu velja opozoriti na 
prikupno opremo in tehnično ureditev knjige, za kar je poskrbel J. Kramar. Na 
uvodnih 64 straneh knjige j e 113 barvnih fotografij , ki nazorno dopoln ju je jo bese-
dilni del priročnika. Izvrstni posnetki so delo desetih znanih slovenskih fotografov; 
izbor slikovnega gradiva in njegovo ureditev j e opravil M. Kambič, in sicer po 
pokrajinskem zaporedju od vzhoda proti zahodu. Na notranji strani platnic j e pre-
gleden zemljevid Gorenjske, žal brez legende; izdelal ga j e Geodetski zavod 
Slovenije. Toda vzhodni rob karte j e preveč "odrezan", zato manjka jo imena vrhov 
(Grintovec 2558 m, Kočna 2540 m in Kalški greben 2224 m; prim. str. 136), ki so 
označeni samo s kotami. Enak vzrok je tudi za opustitev dveh planinskih postojank 
(Cojzova koča na Kokrškem sedlu in Kranjska koča na Ledinah). V Karavankah 
pod Stolom (2236 m) ne najdemo Prešernove koče, k i j e omenjena na str. 138. Pri-
čakovali bi, da bo na tej karti vsaj shematsko začrtan obseg Triglavskega narodnega 
parka, pa ni. Itd. 

Kljub zapisanim pripombam, ki slonijo na nekaterih ugotovljenih in prikazanih 
pomanjklj ivostih in nedoslednostih, pa sem vendarle prepričan, da vodnik po Go-
renjski zasluži naše priznanje in pohvalo. Z veseljem in s koristjo ga bomo upora-
bljali pri vseh naših izletih in ekskurzijah. 

Milan Natek 

Peter Fister: Glosar arhitekturne tipologije, str. 144, 
Arhitekturne krajine in regije Slovenije, str. 245 + 1 zemljevid v prilogi, 

Ljubljana 1993. Izdal Zavod RS za prostorsko planiranje 
Ministrstva za okolje in prostor. 

V zbirki "Arhitekturna identiteta", ki j o j e zasnoval Zavod Republike Slovenije 
za prostorsko planiranje, sta izšla prva dva zvezka. Namenjena sta predstavitvi in 
ovrednotenju poselitve slovenskega ozemlja. Avtor dela j e arhitekt, prof. dr. P. Fis-
ter, ki j e raziskavo zasnoval in tudi vodil. Pri njenem uresničevanju so sodelovali 
mladi — novi raziskovalci in sodelavci Inštituta za arhitekturo in prostor ljubljan-
ske Šole za arhitekturo FAGG Univerze v Ljubljani (N. Boh-Pečnik, L. Debevec, 

173 



Književnost Geografski vestnik 66 

Ž. Dev, M. Kavčič in L. Lah), ki so s svojimi bolj ali manj sektorsko usmerjenimi 
raziskavami prispevali nadvse dragoceno gradivo k sistematičnemu prikazu in 
ovrednotenju današnjih oblik in sistemov poselitve na Slovenskem. 

Obravnavana ali vsaj celostno nakazana problematika poselitve s svojimi izvir-
nimi predstavitvami sega na številna področja. Med njimi ni na nepomembnem 
mestu tisti kompleksni pokrajinski oziroma regionalno-geografski vidik, ki mu 
odmer ja jo tudi v sodobni geografij i splošno kakor tudi posebno veljavo. Kajti na-
selja z vsemi svojimi sestavinami so najbolj veren odsev vsakokratnega gospo-
darskega utripa in družbenega razvoja vsake posamezne pokrajine. V njih se kažejo 
in prihajajo do veljave številne krajevne značilnosti geografskega okolja, obenem 
pa se v njihovi fiziognomiji prepletajo tuji vplivi, ki so lahko obče veljavni (kot 
npr. pridobitve tehnološkega razvoja) ali pa so se uveljavili kot snobistična sin-
tagma določenih družbenih slojev. Kakršnikoli so že ti vplivi, odkrivamo v njih 
tiste prvinske poudarke in nastavke, ki so utelešeni v posameznih naselbinskih 
sestavinah, oblikah in v njihovih sistemih. Prav zato namenja sodobna geograf i ja 
naseljem in njihovim hierarhičnim oziroma organizacijskim strukturam posebno 
raziskovalno področje, ki odstira in podaja mnoge geografske zakonitosti, pred-
vsem pa odkriva temeljne procese in druge razvojne težnje, ki so zakoniti in 
vzročno-posledični nasledki človekovega poseganja in ustvarjanja v okolju. Prva 
knjiga, Glosar arhitekturne tipologije, prinaša pregled in razlago tistih tipoloških 
pojmov za naselja in stavbarsko dediščino, ki določajo in odmer ja jo obseg arhitek-
turnih (po)krajin na Slovenskem. Za naša območja oziroma pokrajine so značilne 
tri osnovne razpoznavne skupine poselitve, in sicer: 

a) značilnosti naselij, 
b) značilnosti izoblikovanih dominant ali arhitekturnih posebnosti in 
c) značilnosti stavbnih kompleksov in posameznih stavb. 
V tem poročilu velja posebej opozoriti na tiste geografske prvine in sestavine, 

ki odmer ja jo naseljem in njihovim značilnim posebnostim trajnejšo in razpoznavno 
vel javo v prostoru. Podrobna členitev, ki jo podajajo in utemeljujejo avtorji obravna-
vanega dela, se opira na opredeljevanje in vrednotenje številnih prostorsko-geo-
grafskih prvin. Topografski položaj naših naselij j e prikazan, opredeljen in ovre-
dnoten z vidika njihove lege in njihovega položaja glede na oblike površja kakor 
tudi glede njihove lega in razmerij v sklopu kulturne pokrajine. V prvem primeru 
so avtorji ugotovili oziroma določili enajst tipov s petimi različicami, v okviru dru-
gega pa so izluščili dva temeljna tipa, in sicer položaj naselja v kulturni pokrajini in 
njegov odnos do komunikacij . Tudi ta tipa ponujata številne podtipe ki pomeni jo 
dragocen prispevek tudi h geografski klasifikaciji naše naselbinske strukture. 

Tudi naslednje poglavje s temeljnimi opredelitvami posameznih sestavin slo-
venskih naselij j e dragocen prispevek h geografskemu vedenju in vrednotenju naše 
naselbinske kulture. V poglavju Razporeditev naselij j e nakazan njihov položaj po 
velikosti in morfografski (morfološki) zasnovi. Nadal je so prikazana naselja glede 
nj ihove prostorske značilnosti (npr. strnjeno, razpršeno, razloženo, združeno na-
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selje itd.), ovrednotena pa j e tudi njihova razporeditev z vidika stopnje prostorsko-
fiziognomske izoblikovanosti. 

V tretjem poglavju j e prikazana socialno-gospodarska sestavina, ki j e v zadnjih 
dveh stoletjih pomembno vplivala na preobrazbo naselij, obenem pa j im j e vtisnila 
prenekatere posebnosti v njihovo fiziognomsko in funkcionalno strukturo. V tem 
vsebinskem sklopu so namenili raziskovalci posebno skrb podrobnejšemu pozna-
vanju osnovnih funkcij naselij, ki so opredeljene s prevladujočimi gospodarskoso-
cialnimi merili, parcelacijo selišč kakor tudi z vidika posebnosti obl ikovanja pro-
storskih gabaritov. 

Tudi prostorska skupina značilnosti naših naselij, med katere so vključene pre-
vladujoče dominante in arhitekturne posebnosti, j e predstavljena v treh delih. Do-
minante in posebnosti so ovrednotene glede na njihovo vlogo v pokrajini in v raz-
merju do celotnega naselja kakor tudi z gledišča arhitekturnega tipa. Pri slednjem 
so upoštevane stalne oblike prevladujočih stavb, ki daje jo domovom, naseljem in 
pokrajinam svojstven pečat (npr. kozolec, kašta, ovčjak, planšarska staja, znamenje, 
cerkev, grad idr.). 

V naslednjem poglavju so podrobno in z vso analitično natančnostjo predstav-
ljene stavbarske in naselbinske prvine in njihovi arhitektonski sklopi, ki opredelju-
j e jo temeljne značilnosti stavbnih kompleksov. V prvem podpoglavju sta prikazani 
razporeditev posameznih stavb v okviru doma (domačije) in nj ihova funkcija v 
arhitekturnem kompleksu. V drugem razdelku so prikazani velikostna oziroma pro-
storska razmerja stavb, k i j i h določajo tlorisne in višinske (nadstropne) značilnosti. 
Oblike streh in strešna kritina so naslednja razpoznavna sestavina stavbarske 
identitete, ki j e prostorsko določljiva in s svojo fiziognomsko strukturo zelo po-
membna pokrajinska sestavina. Tudi ti sestavini se kažeta in pojavljata v najraz-
ličnejših oblikah in odtenkih: avtorji so našteli in ovrednotili kar 19 različic. 

Tudi arhitekturni členi so vrednote, ki da je jo ljudskemu (t.j. anonimnemu) 
stavbarstvu dodatno vrednost ali pa ga še bolj določljivo uvrščajo med krajevne ali 
(po)krajinske identitete. Med takšne stavbarske člene sodijo posamezni deli stavb 
(npr. hodnik, mostovž, balkon, stopnice, arkade, opaž, zatrep, dimnik, ograja idr.) 
ter funkcionalne in dekorativne odprtine (vhod, poratl, okno, lina), okrasni arhi-
tekturni členi, ki so likovno poudarjeno grajeni deli stavb, a nimajo prave funkcio-
nalne vrednosti (npr. omet, kamen, les, kamnoseški izdelki, kovane mreže, 
vodnjaki). Med značilnosti stavbnih kompleksov so uvrščene tudi specifična pri-
padnost ali oblikovne posebnosti stavbarstva. Sestavljalci glosarja so vključili vanj 
tiste posebnostne oznake, ki so še vedno določljive v pokrajini, obenem pa omogo-
čajo spoznati nj ihove razvojne zakonitosti. Med dragocenimi razpoznavnimi dolo-
čili j e geografska pripadnost stavbarstva (npr. bovška, dovška, alpska, idrijska, 
osrednjeslovenska, koroška, notranjska itd.), njegovo socialno poreklo (kmečka, 
posestniška, kajžarska, kolonska, delavska, rudarska, viničarska hiša in kmečki 
dvorec, furmanski dom) in tudi njegove oblikovne posebnosti, med katere so 
uvrščeni temeljni tipi kmečkih domov. 
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Skratka, Glosar arhitekturne tipologije temelji na številnih pokrajinotvornih 
prvinah in sestavinah. Zato j e dobrodošel in koristen priročnik in vodnik tudi za vsa 
temeljna geografska proučevanja naselij. Avtorji so izbrali, ovrednotili in v smisel-
ne vsebinske enote oziroma celote uvrstili kar 240 značilnih oblik in sestavin, ki 
pomembno vplivajo na izoblikovanost naše stavbarske dediščine. To pa so že tista 
optimalna merila, ki zagotavl jajo vsestransko in celostno osvetlitev oblik in t ipov 
naših naselij kakor tudi nj ihove prevladujoče ali posebne stavbarske in stavbne 
značilnosti. 

Druga knjiga, "Arhitekturne krajine in regije Slovenije", j e nadgradnja in sin-
teza prve. Na podlagi podrobno in mnogostransko (t.j. z različnih vidikov in 
področi j) utemeljenih in meril (npr. geografski, gospodarsko-socialni, zgodovinski, 
kulturno-umetnosti, stavbarski vidik) j e bilo mogoče na ozemlju Slovenije ugotoviti 
in topografsko zarisati 74 arhitekturnih krajin, ki so medsebojno povezane v 14 
regij. Tudi regije je mogoče združevati v posamezne pokrajinsko obarvane skupine, 
(skupina primorskih, idrijsko-notranjskih, dolenjskih in podravsko-pomurskih regij; 
kot samostojna pa so gorenjska, ljubljanska, štajerska in koroška regija). 

Prof. P. Fister in njegovi sodelavci so takole opredelili kulturno krajino: "Arhi-
tekturna krajina j e tista prostorska enota, v kateri j e zaradi specifičnih geografskih, 
kulturno-zgodovinskih, upravnih, socialno-ekonomskih, gospodarskih in drugih 
pogojev razvoja, predvsem pa zaradi zavestne gradnje in ohranjevanja značilnosti 
bivalnega okolja, mogoče razpoznati (ali so še znana) enotna merila vseh vrst 
gradenj , ki so in ki še soobl ikujejo identiteto prostora" (str. 21). "Današnja raz-
mejitev slovenskega prostora na arhitekturne krajine ni vezana niti na politične niti 
na geografske meje, ampak na objektivno analizo stanja in na nekatere nemerlj ive 
pomene pripadnosti. Vzrok temu j e v prepletenosti vplivov in vzrokov na nj ihov 
nastanek. Čeprav so meje določene, so vedno vsaj nekoliko transparentne, kar mora 
ostati temeljno pravilo tudi pri uveljavljanju kakršnekoli vrste nadzora" (str. 24). In 
še pojasnilo: "Ime krajine hkrati določa tisti center, iz katerega so doslej izvirali 
vzori ali smernice za arhitekturno identiteto. Nasprotno so imena regij oblikovana 
na ta način, da se kar najbol j približajo doslej znanim geografskim, etnološkim in 
drugim nazivom, ki so splošno znani" (str. 25). 

Po obsežnem uvodnem in teoretično-metodološkem razmisleku o sestavinah 
identitete prostora, opredelitvah arhitekturnih krajev in regij, pregledne razčlenitve 
sestavin in vrednostnih razmerij med arhitekturnimi krajinami ter prikazov ciljev in 
pogojev za uveljavitev arhitekturne identitete kot merila za kvalitetno urejanja 
prostora (str. 5 - 3 8 ) j e prikazan katalog arhitekturnih krajin (str. 39-225) . V n jem j e 
najprej zarisana in označena regija s pripadajočimi krajinami. Vsaka arhitekturna 
kraj ina j e predstavljena z osnovnimi značilnostmi naselij in njihovimi dominantni-
mi, z oblikami domov in značilnimi stavbami ter s posebnostmi, ki so značilne in 
razpoznavne za posamezna območja. 

Obe knjigi sta bogato opremljeni z vsem potrebnim dokumentacijskim gradi-
vom (skice, tlorisi, silhuete naselij, parcelacija, tipi hiš, domov in naselij), s 
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preglednimi kartogrami in številnimi barvnimi fotografijami. Imata seznam upo-
rabljene literature, virov in pripomočkov. Na koncu obeh knjig sta krajša povzetka 
v angleškem in nemškem jeziku. 

Predstavljeno delo j e prvo in edino te vrste pri nas. Pomeni nadvse dragocen vir 
in napotek tudi za geografska proučevanja naselij. Sistematizacija pojav in oblik, 
vrednotenje posameznih stavbarskih posebnosti in dominant ter prikaz nj ihove 
neposredne vpetosti v pokrajino so tiste oblike, ki da je jo delu tudi neposredno 
uporabno vrednost in namembnost. Prepričan sem, da obe predstavljeni knjigi o 
arhitekturni identiteti pomenita tudi konkreten in dragocen napotek, ki bo nemalo 
prispeval k oživitvi in ohranitvi razpoznavne podobe slovenskih naselij in pokrajin. 
Katere tradicionalne vrednote našega stavbarstva razvijati vzporedno in sočasno z 
novimi stavbarskimi gradivi, gradbeno tehnologijo in s s topnjo stanovanjsko-
bivalne kulture, to pa j e že neposreden izziv stroki. Prepričan sem, da bo delo 
zaradi prikazanih in še drugih oblik in vrednot, ki so sistematično razčlenjene in 
ovrednotene, naletelo tudi med geografi na ugoden odmev in ustvarjalni izziv. 

Milan Natek 

Marje tka Balkovec: Občina Metlika. Etnološka topografija slovenskega 
etničnega ozemlja — 20. stoletje. — Izdal Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 

Univerze v Ljubljani, Ljubl jana 1994, 284 strani. 

Pred nami j e sedemnajsta knjiga, ki sodi v vsebinski sklop raziskovalnega pro-
jekta "Način živl jenja Slovencev v 20. stoletju". Dve knjigi sta namenjeni predsta-
vitvi dveh pokrajin v našem zamejstvu (Slovensko Porabje in Rož na Koroškem). 
Ostalih štirinajst zvezkov j e namenjenih predstavitvi prav tolikšnemu številu 
(dosedanjih) upravno-političnih enot — občin — na Slovenskem. Zadnja , sedem-
najsta knj iga j e posvečena etnološkemu topografskemu orisu občine Metlika. S tem 
delom j e Bela krajina poleg Pomurja edina slovenska pokraj ina, ki j e bila s 
tovrstnimi etnološkimi študijami v celoti raziskana in njihovi izsledki objavljeni v 
samostojnih knjigah. Zato morda tudi upravičeno pričakujemo, da bomo kmalu 
dobili sintetični pregled načina življenja v Beli krajini v zadnjih sto letih, kar je 
tudi ena izmed temeljnih področij in usmeritev sodobnih slovenskih etnoloških 
raziskav. 

Ozeml je metliške občine zavzema skrajni severovzhodni predel Bele krajine, 
preko katerega vodi že stara kakor tudi nova, današnja cestna prometnica čez 
Gor jance in povezuje osrednje dolenjske predele s Karlovcem in Liko. Sicer pa 
strategi političnega in gospodarskega razvoja že od nekdaj radi poudar ja jo , da 
preko Bele krajine drži najkrajša pot iz Srednje Evrope proti srednjemu Jadranu in 
osrčju Balkana, ki pa najbrž še dolgo ne bo polnovredno izrabljena. Mnoge 
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naravne značilnosti, ki j ih ponuja obravnavani del Bele krajine, niso bile nikoli 
optimalno izrabljene za gospodarski in družbeni vzpon in vsestranski razcvet ob-
močja. Ob tem se moramo zavedati, da je to v preteklosti mnogokrat preprečevala 
obrobna in obmejna lega pokrajine, kjer so se prepletali in uveljavljali najraz-
ličnejši vplivi in interesi domačih ali sosednjih državotvornih sistemov. Obmejnost 
oziroma obrobnost in prehodnost ozemlja sta tisti geografski stalnici, ki dajeta Beli 
krajini posebna pokrajinska obeležja. V njih j e zarisan dokaj samosvoj zgodovin-
ski, gospodarski, kulturni in sploh celostni družbeno-socialni razvoj, ki j e zapustil 
in vtisnil pokrajinskim sestavinam svojevrstno fiziognomijo. Številne pokraj inske 
značilnosti, ki so nastajale in se razvijale v posebnih družbeno-političnih in 
gospodarskih razmerah, so se ohranile do današnjih dni, ko tudi izredno naglo izgu-
bl ja jo svojo pokrajinsko identiteto. Zato si pr izadevajo še zlasti tiste nacionalne ve-
de, ki proučujejo način življenja v najširšem pomenu besede ter njegovo materialno 
in duhovno podstat še posebej, da iztrgajo propadu in rešijo pred pozabo značilne 
ter pokrajinsko obarvane različice vsakdanjega načina življenja različnih socialnih 
slojev. To nalogo j e zelo spretno in prepričljivo opravila M. Balkovec, ko v samo-
stojni knjigi razgrinja in predstavlja spremembe načina življenja na območju 
metliške občine v zadnjih sto letih. S to knjigo pa j e dobila tudi geografi ja drago-
ceno gradivo, ki ga j e mogoče in treba razlagati in ovrednotiti tudi z regionalno-
geografskega vidika. 

Knjiga o občini Metlika j e zgrajena na vsebinski zasnovi, ki velja za vse to-
vrstne študije pri nas. Etnološke topografske značilnosti so prikazane v devetih, 
vsebinsko in smiselno zaokroženih poglavjih. Uvodoma sta prikazana zemljepisna 
lega in položaj obravnavanega območja ter njegov zgodovinski in gospodarski 
položaj , ki j e neposredno in korenito vplival na preobrazbo vsakdanjega načina 
življenja. V drugem poglavju (Notranji ustroj območja, str. 18-90) so prikazane 
politično-upravna in cerkvena členitev območja ter kulturno-prosvetne in sploh 
domala vse infrastrukturne dejavnosti, ki so oblikovale in dajale pokrajini vsakda-
nji utrip v zadnjih sto letih. V naslednjem poglavju j e pregledno predstavljen demo-
grafski razvoj z nekaterimi značilnimi prebivalstvenimi sestavinami (str. 93 -103) . 
V naslednjem obsežnem poglavju j e zarisan gospodarski razvoj (str. 94 -160) . 
Prikazane in ovrednotene so posamezne gospodarske in druge dejavnosti, ki so v 
različnih obdobjih dajale vsakdanji kruh Belokranjcem. V petem in šestem po-
glavju so osvetljene spremembe, ki so nastale zaradi gospodarskega in siceršnjega 
razvoja na področju poklicne in socialne sestave prebivalstva. Pregledu in zarisu 
uvajanja novosti v vse oblike dela in življenja, kakršne so se uveljavile v različnih 
obdobjih ter na različnih področjih, j e namenjeno sedmo poglavje (str. 176-219) . V 
naslednjem sta prikazana razkroj in stopnja ohranjenosti tradicionalne kulturne 
podobe (str. 212-258) , tako v primarnih dejavnostih kakor tudi v tradicionalni obrti 
in rokodelstvu pa v prehrani in stavbarstvu ter stanovanjski opremi, šegah življenj-
skega kroga, delovnih opravilih, verovanju, zdravilstvu itd. Deveto, to j e sklepno 
poglavje prikazuje etnološko proučenost območja in podaja predloge za nove 
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raziskave. Številne geografske, zgodovinske družbene, jezikovno-kulturne in druge 
značilnosti in posebnosti, s katerimi je obdar jena Bela krajina, so že v preteklosti 
privlačevale raziskovalce različnih področjih, med katerimi so opravili pomembno 
delo tudi slovenski etnologi. Avtorica predlaga, da bi bilo koristno proučiti še etno-
loške značilnosti metliške in gradaške obrti, povojni razvoj industrije in z njim po-
vezano deagrarizacijo pa bogato dediščino šeg in navad, način življenja grško-
katoliških Žumberčanov, ki so potomci Uskokov, morda še metliško meščanstvo in 
njegov vpliv na podeželje itd. 

Etnološka topografi ja metliške občine ponuja tudi geografu bogate izsledke, na 
podlagi katerih j e mogoče zarisati posamezne stopnje v razvoju in preoblikovanju 
pokrajinotvornih sestavin in geografskega okolja nasploh. Pojavi in nj ihove značil-
nosti, ki opredel juje jo način življenja, so praviloma zarisani s tremi časovnimi 
mejniki: s stanjem v 2. polovici 19. stoletja, razmerami med obema vojnama ter 
spremembami po zadnji svetovni vojni. Prepričan sem, d a j e to časovno zadosten 
razpon (okvir), ki ponuja dovolj objektiven vpogled v procese in spremembe, ki so 
preoblikovali življenjske navade in s tem tudi neposredno vplivali na transfor-
macijo pokrajine. Prav s teh vidikov tudi vrednotimo posamezne zvezke slovenske 
etnološke topografije, saj ponuja jo poleg obilice stvarnih podatkov in prikazov 
razvojnih teženj in sprememb na različnih področjih tudi globalen vpogled v 
spreminjanje konkretnega okolja — pokrajine. 

Knjiga j e opremljena z vsem potrebnim znanstvenim aparatom. Med obsežnim 
izborom uporabljene literature so poleg drugih navedena domala vsa temeljna 
geografska dela o Beli krajini. Med njimi pogrešam Plutove Belokranjske vode 
(1988) ter njegovo študijo "Geografske značilnosti poplavnega sveta Kolpe in 
njenih pritokov v zgornjem Pokolpju" (Geografski zbornik, XXV., 1985). Med be-
sedilom j e 14 tabel in 96 fotografij , in sicer iz različnih obdobij in področij dela in 
življenja. Na naslovnici j e barvna fotografi ja Metlike, kar poživi zunanjo podobo 
knjige. Knjigo j e natisnila tiskarna Opara v Novem mestu i n j e izšla v nakladi 1000 
izvodov. Izdajo dela so podprli Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, obe belo-
kranjski občini ter Belokranjski muzej iz Metlike. 

Milan Natek 

Ljubo Lah: Prenova stavbne dediščine na podeželju — Kras. — Izdala in 
založila Dolenjska založba, Novo mesto 1994, 236 strani. 

V Seidlovi zbirki, ki j o j e leta 1988 zasnovala in sedaj tudi uspešno uresničuje 
Dolenjska založba v spomin na velikega in pomembnega slovenskega znanstvenika 
s področja naravoslovja, Novomeščana Ferdinanda Seidla (1856-1942) , j e izšla že 
deseta knjiga, znanstveno-raziskovalna monograf i ja "Prenova stavbne dediščine na 
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podeželju — Kras". Podoba je , da postaja podeželje z vsemi svojimi lastnostmi 
ponovno in čedalje bolj privlačno raziskovalno področje številnih znanstvenih 
panog. Med njimi ni nezanemarlj iva naloga arhitektov, ki v zadnjih desetletjih išče-
j o in obravnavajo tudi podeželsko stavbarsko dediščino. V njej namreč odkrivajo, 
razčlenjuje jo in spoznavajo tisto anonimno (t.j. l judsko) arhitekturo in kulturno de-
diščino, ki j e s svojim ustvarjalnim izrazom in z vsebinskim razponom nenavadno 
bogata in prepričljiva kot prvinska pokrajinska kategorija. Z naglo industrializacijo 
in urbanizacijo, ki sta v zadnjih šestdesetih letih najintenzivneje zajeli podeželje, j e 
iz pokrajinske podobe hitro izginjala praviloma naša najbol j pristna stavbarska de-
diščina. 

Iz razvitejših zahodnoevropskih predelov prodirata tudi k nam spoznanje in 
potreba po ohranitvi in negovanju "skupnega spomina Evropa", ki se j e v najbol j 
izvornih odtenkih ohranil na podeželju, predvsem v predelih, ki j ih še ni zajela 
močna urbanizacija. Strokovnjake najrazličnejših področij čedalje bolj zanimajo 
prostor — okolje z vsemi njegovimi značilnostmi. V njem prihaja do bolj ali manj 
enovite združitve Številnih naravnih posebnosti s človekovimi dosežki, in sicer v 
značilnih medsebojnih in soodvisnostnih razmerjih. Tudi človek na Slovenskem j e 
stoletja ustvarjal v neposrednem stiku z zemlji in naravo značilne podobe pokrajine 
oziroma mozaičnost življenjskega okolja. To pa j e postalo eno izmed pomembnih 
raziskovalnih področij različnih znanstvenih ved kakor tudi aplikativnih strok. 

V Lahovi knjigi so podrobno predstavljeni metodologija in utemeljeni razlogi 
za obnovo in ohranitev stavbne dediščine na podeželju Krasa. Potrebe za ohranitev 
in obnovo podeželske stavbne dediščine, med katero j e uvrščen tisti del stavbnega 
fonda, ki ne uživa posebne spomeniške zaščite kot kulturni spomenik, a predstavlja 
zaradi svojih najrazličnejših vrednosti pomemben del nepremične kulturne dedišči-
ne, so zelo različne in večplastne. V ospredje vsekakor silita ekonomski in prostor-
sko-varstveni vidik, pri čemer sta ohranitev in zavarovanje nezazidanih zemljišč na 
prvem mestu. Ob tem j e treba usmerjati in pospeševati skladen razvoj podežel ja . 
Pod tem pojmom razumeva avtor tisti (želeni) razvoj, ki temelji na enakovredni 
skrbi za najrazličnejše človekove potrebe, med katerimi j e pomembna kakovost 
bivanja, t . j . kakovost življenjskega in bivalnega okolja. To pa je že del tiste te-
meljne problematike, ki s svojo vsebinsko zasnovo in praktično-operativno usme-
ritvijo sodi v sklop socialne geografije. Ta j e s svojo praktično naravnanost jo k 
reševanju mnogih prostorskih problemov dosegla širok odmev v zahodnoevropskih 
državah. Skratka, temeljni in usmerjeni cilj revitalizacije (podeželskih) naselij j e 
ustvariti kakovostnejše življenjsko okolje, ki bo s svojimi privlačnostmi in vredno-
stmi zadovoljevalo vsakdanje potrebe in zahteve večine prebivalstva. 

Vsebinsko j e obravnavana problematika prenove stavbne dediščine na pode-
želju razdeljena na 11 poglavij. V uvodu so predstavljena osnovna izhodišča preno-
ve. Sledi prikaz idejno-teoretičnega zorenja in bistritve značilnih pogledov na varo-
vanje in ohranjanje stavbnega izročila in kulturne krajine na Krasu. Med drugim j e 
ugotovljeno, da problematika prenove podeželja in njegove stavbne dediščine terja 
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usklajen, celovit in interdisciplinaren pristop. V tret jem poglavju so zarisana splo-
šna in posebna načela ter izhodišča prenove podeželske stavbne dediščine, v na-
slednjem pa so podani razlogi za tovrstne posege. Zahteve po prenovi izhajajo 
predvsem iz kulturnih in družbenih vidikov. Njihovi gospodarski vidiki in učinki 
pridejo do veljave pri obvarovanju oziroma ohranitvi kmetijskih površin, dvigu 
kakovosti bivalnega prostora ter v zmanjšanih potrebah gradnje novega infra-
strukturnega omrežja. V naslednjih treh poglavjih so prikazani in ovrednoteni naj-
bolj primerni in ustrezni metodološki pristopi prenove obstoječe stavbne dediščine; 
ti morajo biti vedno in povsod prilagojeni okolju, to j e posamezni pokrajini. Iz 
splošnega metodološkega obrisa j e avtor izluščil in izoblikoval ustrezna načela in 
merila, pa tudi ožje stavbarsko-strokovne postopke, na katerih bi naj temeljila 
prenova naših kmečkih naselij na Krasu. Ob tem pa ugotavljamo, da avtor pripisuje 
zelo pomembno vlogo naravnim in družbeno-gospodarskim sestavinam kraških 
predelov, to j e tistim geografskim prvinam, ki so neposredno vplivale na izobli-
kovanje Krasa oziroma kraške pokrajine. (Npr.: poselitev in obljudenost Krasa sta 
utemeljeni na podlagi naravnih razmer; prikazan in ovrednoten j e vpliv talnih in 
reliefnih značilnosti, podnebno-hidroloških ter splošnih ekoloških razmer na izobli-
kovanost prostora.) V tem pregledu niso zanemarjeni niti vplivi družbenih, kul-
turnih in zgodovinskih dejavnikov, ki so odločilno vplivali na nastajanje in spre-
minjanje kraške kulturne pokrajine. Avtor pravilno ugotavlja, d a j e treba, v kolikor 
želimo načrtno prenavljati in urejati podeželje, dojeti njegov nastanek kakor tudi 
vse ključne zakonitosti v njegovem dosedanjem razvoju. Kajti s prenovo vklju-
čujemo koristno in avtentično kulturno dediščino kakor tudi vse dragocene izkušnje 
iz preteklosti v nove razvojne usmeritve (str. 93). 

V osmem poglavju so predstavljeni temeljna načela, na katera se j e treba 
nasloniti pri vsaki načrtni prenovi podeželja, še zlasti njegove stavbne dediščine. 
Naslednji razdelek razčlenjuje in podaja pogoje za uspešno prenovo podeželja, kar 
tudi zagotavlja njegov skladen razvoj. Tega pa j e mogoče zagotoviti s primarno 
vlogo kmetijstva in z razvijanjem krajevnih gospodarskih možnosti, z varovanjem 
in ohranjanjem okolja ter z dejavno vlogo posameznika pri izboljšanju življenj-
skega okolja. 

V desetem poglavju j e razgrnjen model prenove naselja Goče (str. 151 do 186), 
in sicer z vidika metodologije, ki j e bila prikazana, ovrednotena in utemeljena v 
prejšnjih poglavjih. Avtor se j e naslonil na vse dostopne vire, ki j ih j e dopolnil in 
obogatil z izsledki lastnih raziskav. Kot temeljni in izhodiščni dokument uporablja 
franciscejski in današnji zemljiški kataster, ki mu služita za opredelitev in prikaz 
zemljiško-posestnih enot, tlorisne zasnove naselja in njegove današnje aksono-
metrične podobe Goč, družbeno-lastniške strukture, naselbinske morfologi je in 
t ipologije ter funkcionalne členitve kraja in njegovega prometnega omrežja itd. V 
sklepnem delu poglavja avtor ugotavlja, da prenova podeželja temelji predvsem na 
osebni prizadetosti in zavzetosti vaščanov, interesu lokalnih skupnosti in v materi-
alnih vlaganjih posameznikov. 
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Zadnji del monografi je j e namenjen prikazu nekaterih izkušenj in vzorcev pre-
nove stavbne dediščine na podeželje Nemči je in Avstrije. 

Študija temelji na izvrstnem poznavanju problematike, strokovnih ugotovitvah 
številnih sorodnih strok, med katerimi ima pomembno mesto tudi geografija, pred-
vsem pa na sintetičnem povezovanju izsledkov različnih strok, ki se ukvar ja jo s 
podežel jem in njegovo prenovo. Ugotovitve in sklepi so pregledno in razumljivo 
oblikovani. Analiza in ugotovitve so podprte s številnimi citati, preglednicami, gra-
fičnimi prikazi in ponazorili ter z drugim dokumentacijskim in dokaznim gradivom. 
Med besedilom j e 120 slik (fotografije, diagrami, kartogrami, letalski posnetki, 
tlorisi, izrisi katastra idr.) ter 5 tabel. Kratek povzetek j e v slovenskem, angleškem, 
nemškem in italijanskem jeziku. N a koncu knjige sta krajevni in imenski indeks ter 
izvlečka v slovenščini in angleščini. 

Ob sklepu poročila smem upravičeno zapisati, da pomeni Lahova "Prenova 
stavbne dediščine na podeželju — Kras" izvrstno delo. Nan j se bo morala ozirati 
tudi geografija, še zlasti pri proučevanju podeželja in njegovih naselij. 

Milan Natek 

Maribor — Marburg, prispevki h geografiji prijateljskih mest v 
Sloveniji in Nemčiji 

Marburg — Maribor, Geographische Beiträge über die Partnerstädte in 
Deutschland und Slowenien 

V septembru leta 1994 j e pod gornjim naslovom izšla geografska publikacija o 
dveh evropskih mestih: o slovenskem Mariboru in nemškem Marburgu na Lahni. 
Ista vsebina j e natisnjena v dveh jezikih in izdana v treh edicijah. Publikacije sta 
uredila dr. Jürgen Leib s Filipove univerze v Marburgu in dr. Mirko Pak s Filo-
zofske fakultete v Ljubljani. Za prevode j e poskrbel dr. Anton Gosar iz Ljubl jane. 
Slovensko izdajo j e založila in izdala Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. 
Nemški kolegi geografi so izdali knjigo v dveh edicijah. Založnika sta bila Ma-
gistrat mesta Marburg (Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 48) in 
Geografsko društvo iz Marburga (Marburger Geographische Schriften, Heft 126). 
Pomembna j e zlasti slednja izdaja, ki bo naši mesti predstavila geografom v Evropi 
in velikem delu ostalega sveta. 

Predgovore h knjigi vseh treh izdaj so napisali: nadžupan Marburga, županja 
Maribora, rektor mariborske in predsednik Filipove univerze v Marburgu. Vzpo-
redna obravnava dveh mest j e pomemben prispevek k poznavanju mestnih pro-
storov in njihovih zaledij. Knj iga j e nastala kot rezultat dvajsetletnega sodelovanja 
med geografi obeh univerz. Besedilo j e prispevalo enajst sodelavcev, od teh šest iz 
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Slovenije in pet iz Nemčije . Slovenska različica obsega 271, nemška pa 282 strani. 
Opremljeni sta z enakimi črno-belimi fotografi jami ter grafičnimi in kartografskimi 
prilogami. 

Ustrezno problematiki j e naravnana tudi vsebina. Približno polovica knjige j e 
namenjena obravnavi Maribora, druga polovica Marburgu. Obe mesti sta pred-
stavljeni z enakimi ali zelo podobnimi temami, kar govori o načrtnem večletnem pi-
sanju in urejanju vsebine. Na začetku so predstavljene naravnogeografske osnove, 
na katerih sta zrastla in živita mestna organizma. Za mariborsko mestno območje j e 
te osnove zbral I. Žiberna, za marburško H. Dongus. Naslednje poglavje j e posve-
čeno razvoju mest. Geografsko-historične vzvode pri nastanku in gospodarsko-
funkcijske razvojne silnice Maribora sta predstavila B. Belec in V. Drozg. O 
pomembnejših obdobjih prostorskega razvoja Marburga piše J. Leib, ki j e med 
nemškimi avtorji tudi prispeval večji del ostale vsebine knjige. Njegovi sta tudi 
poglavji o položaju Marburga v sistemu hessenskih centralnih krajev ter poglavje o 
razvoju in strukturi mestnega prebivalstva. Ustrezni poglavji iz urbane geografi je 
Maribora sta pripravila V. Drozg in M. Pak (zgradba mesta) ter sam M. Pak o pre-
novi starega Maribora. G. Mertins pa j e predstavil posnemanja vreden "marburški 
model" obnove mest, ki ne želi ohraniti le staro mestno podobo, ampak poskrbeti 
tudi za zdravo, kulturno in produktivno bivanje ljudi v mestu. Ostala vsebina knjige 
j e odmerjena gospodarski, prometni in turistični funkciji mest. O večplastni gospo-
darski strukturi Maribora s poudarkom na predimenzionirani industriji pišeta M. 
Pak in A. Slavec. O drugačni, zlasti prevladujoči storitveni dejavnosti Marburga 
razpravlja W. Döpp. Ustrezno razvitosti sta ovrednotena promet in turizem. O 
prometni problematiki govorita B. Belec in L. Münzer, o turističnih funkcijah pa U. 
Horvat in J. Leib. Na koncu zvemo, da imata obe mesti pomembne univerzitetne 
ustanove, v Marburgu j e celo velik del terciarnih in kvartarnih dejavnosti v službi 
univerze. O tem poročata B. Belec in J. Leib. 

Knjige o prijateljskih mestih Maribora in Marburga so predvsem pomembne za 
geografe, saj nudijo tako po vsebini kot metodologiji izviren prikaz mestne geo-
grafije. Na tem področju slovenski geografi nismo najbol j plodni, zato j e literatura 
te vrste tem bolj dobrodošla. Knjige so napisane dovolj razumljivo, da bodo po njih 
posegli tudi drugi uporabniki. Po besedah nadžupana Möllerja se bodo z njimi 
"okoristili vsi, ki bi radi zvedeli kaj več o prijateljskem mestu tam doli na jugo-
vzhodu ali tam gori na severozahodu. . . " . 

Božidar Kert 
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Kronika 

Dr. Petru Habiču ob šestdesetletnici 

Življenjepis in delo našega jubilanta sta pestra. Rojenemu 29. septembra 1934 
je po končani diplomi iz geografije na FF leta 1960 njegov profesor in mentor 
Anton Melik našel začasno mesto kustosa v Zemljepisnem oddelku Narodnega 
muzeja v Ljubljani, do preselitve v postojnski kraški inštitut leta 1962. Tu je 
napredoval od asistenta do znanstvenega svetnika. Med 31 letnim delom v tem 
inštitutu se je raziskovalno loteval mnogih tem. Sprva je v njegovem raziskovanju 
imela vidno mesto tudi regionalna geografija (Vrhnika, 1962). Ljubljansko barje, ki 
se v rodni Vrhniki stika z Notranjskim krasom, mu je očitno zbujalo manj sle po 
raziskovanju kot kraške jame. Kot prvopristopnik je kar v 151 jamah videl nove 
prostore kot prvi človek. Tema disertacije, s katero je leta 1965 dosegel naziv 
doktorja znanosti — disertacija je izšla kot posebna knjiga z naslovom Kraški svet 
med Idrijco in Vipavo (Dela 21 IV. razreda SAZU, 1964) — mu je prinesla prve 
vidnejše uspehe na področju pleistocenske poledenitve in kraške geomorfologije. 

V inštitutu je kot kraški geomorfolog in jamar v geologu Radu Gospodaricu 
našel odličnega sodelavca. Do smrti prijatelja leta 1988 sta skupaj raziskovalno 
usmerjala Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Z njim si deli avtorstvo pri 
številnih objavah o ozemlju od postojnske okolice do Peloponeza (1986). Z njim je 
slavljenec tudi strokovno ocenil učinke poskusne trajnejše ojezeritve na 
Cerkniškem polju (Acta carsologica 1979), obenem pa vodil izdelavo speleološke 
karte Slovenije v merilu 1 : 100 000, k i j e v geografski javnosti pritegnila premalo 
pozornosti. 

Skraja so pri njegovih objavah dokaj enako zastopani prispevki s kraškega 
površja in iz podzemlja. Nato pa vidno stopi v ospredje vprašanje nastanka velikih 
in malih kraških oblik in celega kraškega površja. S številnimi objavami, kjer je 
kraško površje prepreženo s spleti strukturnic in pregibnic, je jubilant postal med 
slovenskimi geomorfologi najvidnejši zagovornik neotektonike kot neposrednega 
razmeščevalca ne le nadmorskih višin, ampak tudi oblikovalca večjih kotanj, 
vzpetin in podolij. Mlada tektonika naj bi prekinjala jamske etaže in vplivala na 
podzemeljsko odtekanje vode. Od morfogeneze je prešel na klimatsko geomorfolo-
gijo in na vsem dinarskem krasu ugotavljal ostanke uravnav, terciarnih sedimentov 
in pedimente. 

Morda več odziva doma in v tujini, kjer je tudi objavljal svoje poglede, mu je 
prinesla originalna shema pritočnih, raztočnih in pretočnih kraških tipov v Sloveniji 
in regionalizacija našega krasa nasploh. 
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Jubilantovo ime je in bo ostalo ozko povezano z odkritjem podrobnih podze-
meljskih zvez na našem krasu, zlasti na razvodju med crnomorskim in jadranskim 
povodjem. Prinašajo nov pogled na najnižje, mlade, medsebojno povezane drobne 
razpoke. Te prevajajo le majhne vodne pretoke, ki jim vodno stanje spreminja 
smeri in ki so s sledili ugotovljivi predvsem ob suši. Ugotavljanje podzemeljskih 
zvez je kmalu vključil v mednarodno hidrološko organizacijo (SUWT), ki se 
ukvarja s sledenjem kraških voda in izdajanjem zbornikov. 

Navedena in druga pestra tematika je vsebina čez sto razprav in strokovnih 
člankov, ki so izšli doma in v tujini. Vendar tudi tako pestra raziskovalna tematika 
ni zaposlila jubilanta do take mere, da se ne bi udejstvoval v širši javnosti. Čeprav 
je bil v letih 1976-1987 upravnik kraškega inštituta in v letih 1988-1992 glavni 
urednik inštitutskega glasila Acta carsologica, je uspeval uspešno delovati v šport-
nih, turističnih, naravovarstvenih in jamarskih organizacijah v občinskem in v slo-
venskem merilu. Zlata častna značka Zveze slovenskih jamarjev, red dela z zlatim 
vencem in vrsta drugih priznanj pričajo o tem. Na tem mestu ne smemo zamolčati, 
d a j e bil med vodilnimi organizatorji 4. mednarodnega speleološkega kongresa leta 
1965 in med organizatorji mednarodnega simpozija Človekov poseg v kras, ki je 
bil leta 1987 v Postojni v okviru ustrezne študijske skupine Mednarodne geograf-
ske zveze in v izvedbi slovenskih krasoslovcev. Je sourednik in pisec mnogih pri-
spevkov v knjigi Man's impact in Dinaric karst — Guidebook (1987). To je še 
vedno najboljši vodnik za ekskurzije po našem krasu. 

V našem geografskem glasilu z zadovoljstvom ugotavljamo, da vse obilno delo 
v Postojni jubilanta ni odtegnilo od geografov, njihovih prireditev in osrednje orga-
nizacije v Ljubljani. Leta 1987 je organiziral 14. zborovanje slovenskih geografov 
v Postojni. Bil je štiri leta podpredsednik Zveze geografskih društev in večletni 
predsednik jugoslovanske komisije za geomorfologijo oz. fizično geografijo. Kot 
habilitirani redni profesor geografije na FF in član raznih komisij ZGS je sodeloval 
pri mnogih skupnih projektih, tudi pri slovenskem nacionalnem atlasu. V Ministr-
stvu za znanost je bil prvi nacionalni koordinator za geografijo. 

Delovanje v širši javnosti mu je leta 1993 prineslo mesto direktorja uprave Po-
stojnske jame. Po skoraj polstoletnem presledku je to mesto zasedel spet kraso-
slovec. Želimo mu, da bi lahko na novem mestu z uspehom uveljavljal svoje stro-
kovne in življenjske izkušnje in da bi se po sedanjih suhih letih vrnil čas, ko bi 
število letnih jamskih obiskovalcev spet nihalo malo pod enim miljonom. In da bi 
se še kdaj spomnil naše še ne dovolj raziskane kraške narave. 

Biografije in bibliografije jubilanta: 

Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti, Ljubljana 1976. 

Letopisi SAZU. 
Gradivo za slovensko speleološko biografijo z bibliografijo. Naše jame, 30, 1988. 

Ivan Gams 
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Ob 80-letnici dr. Julija Titla 

Geograf in zgodovinar dr. Julij Titi se je rodil 24. novembra 1914 na Vrholah 
pri Slovenski Bistrici. Od leta 1967 živi v Kopru, kjer raziskuje zlasti k sloven-
skemu morju usmerjen del domovine. Podrobnejši življenjepis je bil objavljen ob 
njegovi 70-letnici v GV 1984. V naslednjih desetih letih je pomembno obogatil 
slovensko geografsko misel in leta 1990 je postal član Evropske akademije za zna-
nost, literaturo in umetnost v Neaplju, ki njegova raziskovanja pozorno spremlja. 
Zaupano mu je bilo celo mentorstvo za tuje doktorande. J. Titi je namreč s svojimi 
raziskovanji pionirsko odstiral pomembne vidike: proučil je kulturne terase v Pri-
morju, odnose na podeželju in njegovo navezanost na središča, trgovino itd. V 
njegovih delih živi spoznanje, da je človek najtesneje povezan z naravo, znal se je 
prilagoditi podnebju, zemljišču in drugim potrebnim virom za življenje in razvoj, 
vešče pa tudi lovi veter v jadra časa. 

Posebno pomembno je, da J. Titi obravnava socialnogeografsko problematiko 
koprskega podeželja v luči zgodovinskega razvoja in gospodarskih sprememb. Leta 
1988 je koprska založba Lipa izdala njegovo knjigo Vodni mlini in mlinarstvo v 
Slovenski Istri. To zanimivo delo je izšlo v času, ko teh mlinov skoraj ni več — 
odnesle jih niso hudourne vode, temveč novi gospodarski tokovi in tehnološki do-
sežki, pa tudi razmere v slovenski primorski pokrajini, katere zgodovinske in go-
spodarske razsežnosti so segale čez prostor, ki ga sedaj omejujeta najnovejši 
državni meji z Italijo in Hrvaško. Prej je bilo središče teh silnic v Trstu in temu 
mestu je slovensko zaledje dobavljalo (tudi) moko in kruh. Mlinarstvo je odsevalo 
gospodarske in splošne razmere; razvijalo se je odvisno od pomembnih izumov, 
pridelovanja žita in povpraševanja. Zato je J. Titi lahko izrabil znanje obeh svojih 
strokovnih disciplin in kot nekdanji ravnatelj Pokrajinskega arhiva Koper tudi vire. 

Kot skrben proučevalec je J. Titi opravil pomembno terensko raziskovalno delo. 
Proučeval je krajevna poimenovanja in zabeležil kakih 4000 imen slovenskega in 
tujega izvora. Slovenska imena imajo mnogo korenin v zaledju Istre, ki sedaj 
pripada Hrvaški, v pokrajini med Dragonjo in Mirno, okoli Buzeta in Buj. Odkril je 
ledinska imena, ki jih nima niti veliki slovar slovenskega knjižnega jezika. Zdaj 
proučuje keltska imena, ki so jih prevzeli Slovenci in pripravlja novo zanimivo 
delo. 

V desetletju od leta 1984 dalje je objavil razpravo o razvoju tržne pridelave 
vrtnin na Koprskem (Geographica Jugoslavica VI, Maribor 1985), za Enciklo-
pedijo Slovenije pa je opisal naselja Ankaran, Bertoki, Dekani, Dvori nad Izolo, 
Hrvatini in Izola ter polotok Istro. V Neaplju pa so bile (v italijanščini) objavljene 
študije o socialnogeografskih problemih Istre (1990), oskrbovanju Trsta s pridelki 
zaledja (1992), o vodnih mlinih (1993) in istrski toponomastiki (1994). Opozoril je 
tudi na znanstveno delo akademika Svetozarja Ilešiča (1991), za 2. zbornik občine 
Slovenska Bistrica pa je prikazal svet in ljudi ob Ložnici (1990). Če pomislimo na 
terensko delo, zahtevno brskanje po arhivih in tudi izvirnost, mu je treba za 
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dosežke le čestitati. Ne gleda pa le v preteklost. Vznemirjajo ga tudi sodobni 
problemi, zlasti tisti, ki spreminjajo koprsko podeželje, kot je sodobni promet, 
ohranjanjanje značilne kmetijske proizvodnje, poselitev k depopulaciji nagnjenih 
območij in tudi varstvo okolja. V njegovem raziskovalnem delu odsevajo zančil-
nosti poti njegovega razvoja, saj izhaja iz pokrajine, kjer se stikajo različni tipi 
okolja in življenja. Pozna se, da je bil učitelj na vseh stopnjah izobraževanja, od 
osnovne do visoke šole, saj je njegova metoda prikazovanja nazorna, vabljiva, 
temelječa na dokumentaciji, vsestransko pretehtanih spoznanjih in širokem obzorju. 
Njegovo visokošolsko področje so bili razvoj civilizacije, politična in ekonomska 
zgodovina, v geografiji pa socialnogeografska podoba zlasti naše pokrajine. Kon-
čno se je znašel v razmerah, da proučuje jezikovne posebnosti imen, ki marsikaj 
povedo o pokrajini. Tudi njegov priimek, ki je latinskega izvora, prevzela pa g a j e 
(kot titlus) celo cerkvenoslovanščina, kaže na korenine v tem delu naše domovine. 
Raziskovanje teh korenin je pomembno tudi za današnje razumevanje razmer in 
tokov v živahnem Slovenskem oz. Koprskem primorju. Ko je keltska in rimska 
preteklost prepustila prostor novim tokovom v evropskem razmeščanju narodov in 
so tu zaživeli Slovenci, so ti spoštovali pokrajino in preteklost ter v njej negovali 
civilizacijske dosežke. Novi časi so prinesli še kaj in prav zato so Titlova raz-
iskovanja tako pomembna. Želimo mu, da se mu vedrina, življenjska moč, razisko-
valna vnema in pisalo še dolgo ne nakrhajo. 

Avguštin Lah 

Ob šestdesetletnici mag. Dušana Faturja 

Zaradi časovnega zamika pri izhajanju Geografskega vestnika z zamudo bele-
žimo šestdesetletnico mag. Dušana Faturja, geografa ter dejavnega slovenskega 
prostorskega planerja. Jubilant s e j e rodil 16. novembra 1933 v Ljubljani. Po kon-
čani klasični gimnaziji je študiral geografijo in diplomiral leta 1959 na geograf-
skem oddelku Prirodoslovno-matematične fakultete. Po opravljenem študiju se je 
najprej zaposlil na Zavodu za urbanizem v Ljubljani, kasnejšem Ljubljanskem 
urbanističnem zavodu. Po 1. 1974 je služboval na Republiškem zavodu za regio-
nalno prostorsko planiranje. Od leta 1981 do 1991 pa je delal na Ministrstvu za 
varstvo okolja in urejanju prostora. Vmes (1980-81) je bil dve leti direktor Inšti-
tuta za geografijo Univerze v Ljubljani. 

Na teh delovnih mestih s e j e Duško Fatur večji del ukvarjal s pripravo prostor-
skoplanerske dokumentacije za graditev oziroma konstrukcijo infrastrukturnih ob-
jektov. Naloga še zdaleč ni bila preprosta, saj v tem času ni bilo niti izpopolnjene 
zakonodaje niti ustrezne prakse, ki bi urejala to področje. Večina pozornosti se je 
namenjalo urbanizmu, podeželje in infrastrukturne naprave, zlasti na regionalni 

188 



Geografski vestnik 66 Kronika 

ravni, pa so obstajali ob strani, čeprav so zaradi intenzivne industrializacije doži-
vljali daljnosežne posege. Ob izdajanju lokacijskih dovoljenj za gradnjo regional-
nih prometnic, energetskih objektov, vodnogospodarskih naprav itd., ki so jih 
oblikovali v velikem številu primerov prav ob njegovem sodelovanju, je bilo treba 
vso to problematiko reševati na celovit način. Večina teh gradenj je namreč takega 
značaja, da zadeva veliko drugih uporabnikov prostora in hkrati tudi širše družbene 
interese. Značilno je, da so se ob teh nalogah, veliko prej kot drugod, pojavila tudi 
ekološka vprašanja, ki jim je jubilant ves čas namenjal veliko pozornosti. Pa še 
nekaj je treba zapisati. V tistih časih je bila na področju prostorskega planiranja 
zaposlena le peščica geografov, nemara manj kot deset. Tako je Duško Fatur tudi v 
tem pogledu, poleg Vladimirja Kokoleta, Stanka Polajnarja, Andreja Briškega, 
Marije Cerkvenikove, Silvana Prodana, Vere Kokoletove in še nekaterih, odpiral to 
za geografijo in geografe docela novo področje. Na njem je sicer vladala velika 
strokovna konkurenca, a je geografija s svojim kompleksnim interpretiranjem nu-
dila mnoge nove metodološke in vsebinske poglede. Kako je bila vsa ta proble-
matika nedodelana, je nemara najbolje razvidno iz jubilantovega magistrskega dela 
"Lokacija proizvodnih objektov v investicijski gradnji", v katerem je na podlagi 
bogatih izkušenj (vodil je preko 600 lokacijskih postopkov na makro- in mikro-
regionalni ravni) predlagal nov metodološki in zakonodajni postopek za to regio-
nalnoplanersko področje. Vsekakor je bil jubilant eden redkih prostorskih planerjev 
in še bolj redkih geografov v tej dejavnosti, ki so regionalno planiranje ne le načr-
tovali, ampak tudi uresničevali. 

Drugo jubilantovo delovno področje je bil promet. Z njim se je sicer ukvarjal že 
pri izdaji lokacijskih dovoljenj in pri snovanju prometne infrastrukture za pro-
storske sestavine republiškega družbenega plana, docela pa se mu je posvetil, ko se 
je zaposlil kot namestnik ministra in vladni svetnik na Ministrstvu za promet. 
Njegova posebna pozornost je veljala avtocestam, njihovi graditvi, poteku in 
finančni zasnovi. Tako je bil soavtor akcije za bencinski dinar. Zavzemal se je za 
kompleksno in celovito reševanje prometa v Sloveniji in v ta namen vodil posebno 
logistično komisijo pri ministrstvu. Je tudi med pobudniki akcije, da bi uvedli do-
datni bencinski tolar za gradnjo kolesarskih stez v Sloveniji. 

O teh regionalnih, infrastrukturnih in ekoloških problemih je poročal na mnogih 
prireditvah doma in v Evropi, še posebej ko so jih obravnavali na ravni Alp ali 
skupnosti Alpe-Jadran, kjer so bili slovenski prostorski planerji vrsto let nad vse 
dejavni. 

Ob tako plodni in uspešni dejavnosti našemu jubilantu iskreno čestitamo in 
obenem izražamo željo, da bi tudi v prihodnje uveljavljal, na enak pokončen način 
kot doslej, svoje geografsko in strokovno zanimanje v dobrobit urejanja slovenske 
pokrajine. 

Igor Vrišer 
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Ob sedemdesetletnici dr. Avguština Laha 

8. septembra 1994 je v osmo desetletje svojega življenja vstopil eden najbolj 
vsestransko ustvarjalnih, razgledanih, pa tudi svojim strokovnim usmeritvam in 
konjičkom predanih slovenskih geografov — dr. Avguštin Lah. Pred desetimi leti j e 
v Geografskem vestniku dr. Igor Vrišer podrobneje predstavil njegovo šestdeset-
letno življenjsko pot, znanstvene in strokovne rezultate, uspešno pedagoško delo, ki 
je vključevalo tudi pisanje učbenikov, in tudi sicer zelo obsežen opus objavljenih 
del, bodisi samostojnih knjig ali v soavtorstvu s sodelavci. Kljub temu da živimo v 
času, ko še ne znamo ali ne moremo povsem objektivno vrednotiti našega življenja 
v nekdanji skupni državi, ne gre prezreti tudi jubilantove družbeno-politične aktiv-
nosti, ko j e svoje visoke funkcije v zvezni skupščini ali v slovenskem izvršnem 
svetu opravljal predano in pošteno. Zapomnili smo si predvsem njegovo zavzema-
nje za boljši položaj kulture, šolstva, znanosti in za varstvo okolja. Prav kritičen 
odnos do negativnih posledic onesnaževanja okolja in zavzeto spremljanje posegov 
v prostor ga je pripeljalo na mesto prvega predsednika na novo ustanovljenega 
republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Njegova intelektualna 
in razumska širina pa se kaže tudi v tem, da se brez grenkobe ali pretiranih čustev 
spominja svojega preteklega funkcionarskega delovanja in čeri pri strokovnem in 
poklicnem uveljavljanju. Danes podpira pozitivne spremembe v naši družbi in dejav-
no sodeluje ali simpatizira z vsemi, ki se zavzemajo za manj onesnaženo Slovenijo. 

V zadnjih desetih letih je prav problemom varstva okolja posvetil največ svoje-
ga znanja in časa, tudi po upokojitvi. Z dobrim poznavanjem razmer v Sloveniji in 
splošno razgledanostjo je ostal iskan sodelavec in sogovornik tudi v mednarodnih 
komisijah, ki so obravnavale probleme onesnaževanja okolja in neuravnoteženega 
razvoja. Že nekaj let zelo zavzeto in uspešno vodi Svet za proučevanje in varstvo 
okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Prav njemu gre zasluga, da so 
se v delo sveta vključili številni vodilni strokovnjaki s posameznih področij, ki 
posredno ali neposredno spremljajo dogajanja v našem okolju in so zato mnenja, 
predlogi ter ocene tega sveta vse bolj upoštevani. Najobsežnejša projekta sveta pa 
sta nedvomno dva zbornika: Slovenija 88 in Okolje v Sloveniji, kjer so zbrani 
prispevki številnih slovenskih avtorjev, ki so s svojega strokovnega zornega kota 
predstavili raznovrstne probleme pri varstvu okolja v naši državi. Dr. Lah je v 
pripravo obeh publikacij vložil veliko energije in svojega časa, saj ni opravljal le 
uredniška dela, ampak s e j e moral pogosto spopadati tudi z lektorskimi, tehničnimi 
in finančnimi problemi ter priganjati zamudnike k pisanju člankov. Za oba zbornika 
je prispeval po dva obsežna članka. V Sloveniji 88 (1989) je v članku Varstvo in 
urejanje okolja predstavil celovit pregled vseh raznovrstnih problemov pri 
varovanju okolja s katerimi se srečuje Slovenija in ki bodo pomembno vplivali tudi 
na njen prihodnji razvoj. V prispevku Načela, zakonitosti in izkušnje o okolju pa 
govori o splošnem in posebnem v našem okolju v luči stockholmske deklaracije in 
o izvajanju politike varstva okolja. V zborniku Okolje v Sloveniji (1994) se je s 
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svojima prispevkoma vključil v razpravo o razvojnih smereh Slovenije in o pomenu 
javnosti podatkov o okolju. V zadnjem Času pripravlja zajeten leksikon pojmov o 
okolju, za katerega tudi sam pravi, da j e njegovo življenjsko delo. O potrebi po tak-
šnem priročniku priča precejšnja terminološka zmeda na področju proučevanja in 
predstavljanja problemov pri varstvu okolja, nestrpno pa zbrano razlago tovrstnih 
pojmov pričakujejo tudi študentje in učitelji na vseh stopnjah izobraževanja. 

Poleg omenjenih prispevkov smo v zadnjih desetih letih lahko prebirali številne 
jubilantove članke o načelnih, teoretskih, pa tudi praktičnih problemih varstva oko-
lja v strokovnih publikacijah (Naši razgledi, Teorija in praksa, Naše okolje), ni pa 
zanemaril poljudnoznanstvenega in šolskogeografskega pisanja (je soavtor učbe-
nika zemljepisa za 8. razred, monografij o Kokri in Od Vipavskih gričev do Goriš-
kih Brd, geografsko je predstavil Nigerijo itd). Osvetlil je številna gesla v Enciklo-
pediji Slovenije, precej časa je urednikoval še slovenskemu delu Enciklopedije Ju-
goslavije in tudi v okviru tega nikoli dokončanega projekta sam napisal veliko gesel. 

Jubilant je svoje bogato znanje razdajal mlajšim generacijam ne le kot pedagog 
na srednjih in višjih šolah, mnogi so ga spoznali tudi kot zanimivega in duhovitega 
predavatelja na seminarjih, posvetovanjih, ciklusih dopolnilnega izobraževanja itd. 
Predavanja vedno popestri še z diapozitivi iz svoje bogate zbirke, saj na svojih 
številnih potovanjih po svetu in domovini pokrajino in dogodke vedno opazuje tudi 
skozi fotografski objektiv. Domala tri desetletja, predno so se v Sloveniji na široko 
odprla vrata za mlade nadarjene raziskovalce, je bil dr. Lah pobudnik in tudi prvi 
predsednik gibanja "Znanost mladini", ustanove, kjer so se pri njenih raznovrstnih 
oblikah delovanja kalili, dodatno izpopolnjevali in dokazovali mnogi danes vidni 
slovenski znanstveniki in strokovnjaki. 

Vse našteto priča, da ima slavljenec zavidanja vredne delovne navade, veliko 
energije in volje, da še vedno pomaga pri razumevanju vzrokov in posledic našega 
preteklega prostorskega razvoja in da skuša s svojimi raznovrstnimi dejavnostmi 
sooblikovati uravnotežen razvoj našega okolja. Kljub temu pa najde še čas za svoje 
konjičke, poleg že omenjenega fotografiranja je to predvsem slikanje. Njegovi 
akvareli in olja pričajo, da tudi v slikarstvu ostaja geograf, saj slike ponazarjajo 
predvsem dogajanja v različnih slovenskih pokrajinah, najbolj pa ga privlačijo 
vode. Slike je predstavil že na številnih razstavah, nazadnje je bila pred kratkim 
otvoritev njegove samostojne razstave v Zemljepisnem muzeju. Manj pa je znano, 
celo med njegovimi znanci in kolegi, da slavljenec včasih sede k pisalni mizi tudi 
zato, da napiše kakšno pesem. Verjetno smo pri tem razkrivanju njegovih dejav-
nosti in konjičkov še celo kaj spregledali, a je že našteto lep dokaz za njegovo 
bogato in plodno življenje, ki mu ohranja življenjsko moč in zdravje. Zato ne dvo-
mimo, da bomo čez deset let ponovno pisali o njegovih novih knjigah, člankih, 
prizadevanjih za varovanje našega okolja, o številnih novih slikah, fotografijah, 
pesmih... Ob njegovi sedemdesetletnici pa mu želimo vse najboljše in še veliko 
zdravih in delovnih let. 

Metka Špes 
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Prof. dr. Matjaž Jeršič — šestdesetletnik 

Generacija slovenskih geografov iz šestdesetih let je prehodila bogato in zani-
mivo strokovno pot od svojih prvih socialnogeografskih problemsko usmerjenih 
regionalnih analiz do usmeritev v določena tematska področja, ki so jim marsikdaj 
morali postaviti temelje ter jih v stroki in praksi tudi uspešno razvijali. Slavljenec 
je najboljši primer takšne strokovne poti, ki mu je dala številne različne izkušnje; te 
je pri svojem delu v polni meri izrabil in s svojo delavnostjo, doslednostjo in delov-
no disciplino dosegel zavidljive uspehe. 

Po diplomi iz geografije na geografskem oddelku takratne Prirodoslovno-mate-
matične fakultete v Ljubljani se je dr. Jeršič leta 1962 zaposlil kot asistent na Inšti-
tutu za geografijo Univerze, kjer je po letu 1968 delal kot znanstveni sodelavec. 
Sprva je sodeloval pri raziskavah sodobnih procesov deagrarizacije in urbanizacije 
ter njihovih učinkov v slovenskem prostoru. Po zagovoru doktorske disertacije 
Družbena geografija Blejskega kota leta 1965 je postal nosilec vrste raziskovalnih 
nalog, ki so bile vedno bolj usmerjene v turistično problematiko, njegovo temeljno 
raziskovalno in delovno področje. Izletniška potovanja in izletniški prostor prebi-
valstva slovenskih mest. Možnost razvoja kmečkega turizma v Sloveniji, in Vredno-
tenje prostora Slovenije z vidika razvoja turizma in rekreacije, so njegove takratne 
raziskovalne naloge. V vsebinskem oziru je dr. Jeršič strokovno zanimanje ohranil 
do danes, seveda teoretsko in metodološko poglobljeno in obogateno. Pri tem se je 
ves čas zavedal potreb prakse predvsem z elementi vrednotenja prostora, regional-
nega planiranja in varstva okolja. Šestdeseta leta je dr. Jeršič izrabil tudi za stro-
kovno izpopolnjevanje v tujini, ki mu je poglobilo zanimanje za turističnogeo-
grafsko problematiko in nedvomno utrdilo socialnogeografsko usmeritev. V letih 
1968-1969 je bil na dvanajstmesečnem izpopolnjevanju na Gospodarsko-geograf-
skem inštitutu Univerze in Geografskem inštitutu Tehnične visoke šole v Münchnu, 
leta 1964 pa se je en mesec izpopolnjeval na Geografskem inštitutu dunajske Uni-
verze in leta 1969 en mesec na Geografskem inštitutu Poljske akademije v Varšavi. 
Dr. Jeršič je veliko prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalnega dela v turistični 
geografiji, kar mu je že takrat prineslo vodilno vlogo na tem področju v slovenski 
in tudi jugoslovanski geografiji. V Sloveniji je turistična geografija tako postala 
eno v praksi najbolj odmevnih področij pri raziskovanju turizma in eno najbolj od-
mevnih v geografiji sploh. 

Leta 1970 se je dr. Jeršič vključil v delo pri pripravi strokovnih podlag za 
prostorski plan SR Slovenije, kar g a j e pripeljalo na delovno mesto samostojnega 
svetovalca v takratnem Biroju za regionalno prostorsko planiranje oz. kasnejšem 
Zavodu SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje, ki je bil leta 1974 
pridružen Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje. Tam je sprva sodeloval pri 
pripravi strokovnih podlag za prostorski plan SR Slovenije, leta 1973 pa je prevzel 
strokovno vodstvo priprav za dolgoročno usmerjanje uporabe slovenskega 
prostora. Rezultati tega dela so bili objavljeni v šestih publikacijah Zavoda SR 
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Slovenije za družbeno planiranje z naslovom Zasnova uporabe prostora SR 
Slovenije. Sodeloval je tudi pri nekaterih drugih nalogah kot so Izhodišča, 
poglavitni smotri in smernice za urejanje prostora, Začasna obvezna enotna 
metodologija in minimum obveznih enotnih kazalcev za pripravo družbenega plana 
SR Slovenije, pri strokovnih podlagah za pripravo družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 ter dolgoročnega plana SRS in pri Sloveniji 2000. Pri tem 
deluje pokazal velik smisel za vrednotenje prostora, generiranje njegovega ravna-
nja ter za izdelavo ustrezne metodologije kot tudi smisel za organizacijo razisko-
valnega dela in za delo v raziskovalnih skupinah. Njegovo delo ga je pripeljalo v 
Članstvo nekaterih strokovnih komisij, še posebej v delovni skupnosti Alpe-Adria 
ter v republiškem svetu za varstvo okolja. Pri tem delu se je dr. Jeršič temeljito 
seznanil z regionalnim planiranjem in aplikativnim raziskovalnim delom. Postal je 
tudi eden vodilnih regionalnih načrtovalcev, s čimer je odprl pot marsikaterim geo-
grafskim prizadevanjem na tem področju. 

S pedagoškim delom je dr. Jeršič začel leta 1974 kot vabljeni predavatelj na 
podiplomskem študiju urbanizma in prostorskega planiranja na FAGG, kjer pre-
dava še danes. Od leta 1980 predava na geografskem oddelku FAGG v Ljubljani 
predmet Valorizacija in varstvo okolja v prostorskem planiranju. Svoje bogato 
znanje na področju turistične geografije, regionalnega planiranja in varstva okolja 
dr. Jeršič od leta 1982 kot izredni in od leta 1989 kot redni profesor na Oddelku za 
geografijo Filozofske fakultete prenaša tudi na številne rodove študentov geogra-
fije. Razvil je predmete Geografija turizma, Geografija prometa, Geografija razvi-
tih držav, kasneje Geografija Angloamerike in usmeritveni predmet Turistična geo-
grafija ter Metodologija socialne geografije. Kot vodja in glavni izvajalec turistične 
usmeritve ter kot mentor diplomskih, magisterskih in doktorskih nalog je vzgojil 
vrsto geografov, ki so se uspešno vključili v praktično delo v turizmu. 

Svoje razvejeno pedagoško delo je razširil še na predavanja iz predmetov Pla-
niranje rekreacije in turizma na Biotehniški fakulteti v študijskih letih 1984/85 in 
1987/88, na Geografijo turizma na Pedagoški fakulteti v Mariboru ter v študijskem 
letu 1994/95 tudi na predavanja na Visoki šoli za gostinstvo in turizem v Portorožu 
Če k temu dodamo še sodelovanje na raznih seminarjih, domačih in mednarodnih 
strokovnih srečanjih, vodstvo tujih ekskurzij pri nas, našteli pa bi lahko še 
marsikaj, kar mora — tako kot drugi kolegi na oddelku — postoriti, si je kar težko 
predstavljati, od kod dr. Jeršiču še čas za tako obsežno znanstveno-raziskovalno 
delo, strokovno izpopolnjevanje v tujini in sodelovanje s prakso, za katero opravlja 
obsežne znanstveno-raziskovalne naloge na področjih, ki jih je raziskoval že pred 
prihodom na Fakulteto, za potrebe novega prostorskega plana in še posebej razvoja 
turizma v Sloveniji. 

Se bi lahko naštevali jubilantove strokovne dejavnosti, od dvomesečnega stro-
kovnega izpopolnjevanja na Ekonomskogeografskem inštitutu v Mtinchnu in dveh 
krajših izpopolnjevanj na Zavodu za prostorsko urejanje in regionalno planiranje v 
Bonnu do referatov, s katerimi je sodeloval na vseh zborovanjih slovenskih 
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geografov od leta 1984 naprej, na XXV. svetovnem kongresu geografov v Parizu 
(1984), na večjih simpozijih Komisije za turizem Mednarodne geografske zveze, na 
mednarodnem posvetovanju alpskih držav o varstvu okolja pri komisiji za zaščito 
Alp ter na drugih tujih posvetovanjih, na več medinštitutskih mednarodnih geo-
grafskih, slovensko-nemških seminarjih v Ljubljani, Beyreuthu, Münchnu in Frank-
furtu, jugoslovansko-poljskih seminarjih, na kongresih jugoslovanskih geografov in 
na specializiranih jugoslovanskih geografskih simpozijih. 

V osemdesetih letih je dr. Jeršič za študijske potrebe, pa tudi za širšo uporabo 
izdal prepotrebne učbenike Turistična geografija (1985), Osnove turizma (1990) ter 
kot avtor ali soavtor vrsto srednješolskih učbenikov, Osnove turizma, Regionalna 
geografija sveta in Turistična geografija, sodeloval pa je tudi pri oblikovanju prve-
ga celostnega turističnega vodnika Slovenije. Med Jeršičevimi znanstvenimi 
študijami iz tega obdobja je treba posebej omeniti študiji Turistična funkcija naselij 
v slovenskih Alpah (1983), v katerih je podal zanimivo klasifikacijo alpskih 
turističnih naselij v SRS, in Učinki počitniških stanovanj na okolje (1986), v kateri 
je prikazal razprostranjenost počitniških bivališč po Jugoslaviji. Obe študiji je dr. 
Jeršič predstavil na nekaterih mednarodnih posvetovanjih in jih v tujini tudi izdal. 
Na prostorskonačrtovalskem področju pa je ob vrsti manjših razprav svoje razisko-
valno delo zlasti v zadnjem času usmeril na področje rekreacijskih navad in regio-
nalnih prostorskih vplivov, vrednotenje pokrajinskega potenciala, prostorsko na-
črtovanje za potrebe rekreacije in turizma ter na vprašanja banke podatkov za 
rekreacijska območja in objekte. Tudi sicer je Jeršičevo raziskovalno delo prite-
gnilo pozornost v tujini, kjer je objavljal v znanstvenih revijah Münchner Studien 
zur Sozial und Wirtschaftsgeographie, Berichte zur Regionalforschung, Confini e 
regioni, Geographici Jugoslavici, Klagenfurter, Geographische Schriften, Arbeits-
materialien zur Raumordnung und Raumplanung Univerze v Bayreuthu, Regional 
Studies of Hungarian Academy of Sciences in Eurogei. 

Ob vsem tem je dr. Jeršič našel še čas za sodelovanje pri Splošni geografski 
monografiji Slovenije, za katero je pripravil poglavji o turizmu in prometu, pri Re-
gionalni geografiji Severozahodne Slovenije s članki o Blejskem kotu in Zgornje-
savski dolini ter pri pripravi turističnih kart za Atlas Slovenije. Na področju pro-
storskega planiranja je praktično deloval pri izdelavi prostorskih oz. urbanističnih 
načrtov za Hrastnik, Postojno, Triglavski narodni park, krajinski načrt Polhograjski 
Dolomiti in Ljubljansko barje ter pri snovanju kataloga podatkov o naravnih 
lastnostih prostora (Urbanistični inštitut, 1986). Dejavno delo na tem področju iz-
pričujejo tudi številni stiki, ekspertstvo in sodelovanje v nekaterih domačih in 
mednarodnih prostorskonačrtovalskih komisijah. 

Enako vestno kot raziskovalno in pedagoško delo je dr. Jeršič opravljal tudi vse 
druge nemajhne zadolžitve, upravništvo Geografskega vestnika, predsednikovanje 
Ljubljanskemu geografskemu društvu v letih od 1982 do 1986 in Zvezi geografskih 
društev Slovenije v letih od 1991 do 1993, članstva v raznih strokovnih komisijah 
ter triletno zastopanje geografije v raziskovalnem polju Prostor pri Ministrstvu za 
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znanost in tehnologijo. S pretanjenim občutkom za delo z ljudmi in še posebej za 
povezovanje strokovnih in pedagoških interesov svojih kolegov ter za reševanje 
silno zapletenih problemov je v letih od 1987 do 1989 opravljal funkcijo predstoj-
nika Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti. 

Tako obsežno, raznovrstno in uspešno slavljenčevo delo bi potrebovalo veliko 
več prostora. Slovenska geografija se je z njegovim delom močno uveljavila v 
regionalnem planiranju, turizmu, varstvu okolja in urejanju prometa. Njegovi tehtni 
prispevki in referati doma in v tujini pa so bili vedno deležni posebne pozornosti. 

V resnici se vrednosti slavljenčevega dela zaveš šele takrat, ko naj bi na kratko 
predstavil njegovo ogromno delo, za katerega je značilna temeljitost in predanost 
ter zaradi česar njegovih dosežkov skoraj ni mogoče deliti na bolj ali manj tehtne. 
Po naravi in duši športnik, nekdaj je bil odličen smučarski tekač, je dr. Jeršič, ki se 
je rodil 2. marca 1934 v Ljubljani, kjer s e j e tudi šolal, v bistvu ostal velik ljubitelj 
narave in geograf, ki živi s turizmom. Turizem in drugi strokovni problemi, ki ga 
najbolj zanimajo, pa so danes v ospredju tako gospodarskega in regionalnega 
razvoja Slovenije kot tudi stroke. Glede na jubilantovo delovno vnemo smo pre-
pričani, da bo na obeh področjih, pa tudi pri vzgoji geografov še veliko storil. 
Slovenski geografi mu želimo še veliko uspehov in trdnega zdravja. 

Mirko Pak 

Ob smrti Pavla Stranja 

Zapustil nas j e Pavel Stranj, sodelavec Slovenskega raziskovalnega inštituta 
(SLORI) v Trstu, mož z velikim osebnim žarom in neverjetno energijo, natan-
čnostjo in poštenostjo. Pavle, kot smo ga klicali, j e v celoti izgorel za druge. B i l j e 
kot starozavezni očak in prerok ali kot novozavezni apostol slovenske skupnosti v 
Italiji. 

Tako slabo "oprijemljivo" je njegovo delo, pa nepopisno pomembno. Kdo je 
sploh bil? Imel sem se za tistega, ki mu je bil zelo blizu, saj sva petnajst let stro-
kovno sodelovala, vendar zelo malo vem o njegovem življenju. Pa kljub vsemu ta 
kratek spominski zapis o Pavlu Stranju ne more biti drugačen kot oseben. 

R o j e n j e bil 4. avgusta 1946 v Trstu. Leta 1981 je diplomiral iz zgodovine na 
tržaški univerzi z nalogo "Slovenska osnovna šola v tržaški pokrajini 1945-1980". 
Še pred tem, leta 1975, se je zaposlil na SLORI-ju. Poprijel je za vsako delo, od 
najbolj preprostega tehničnega do vodenja raziskovalnih projektov. Bil je enkraten 
organizator. V vsakem primeru je bila naloga vestno opravljena. Odlično obvla-
danje kar nekaj svetovnih jezikov mu je omogočalo, da se je neposredno seznanjal 
z manjšinsko problematiko po Evropi in tudi neposredno poročal mednarodni 
javnosti o težavah in dosežkih slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. 
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Poudariti je treba vsaj dve področji, ki jima je namenil veliko strokovno skrb: 
slovensko šolstvo v Italiji in demogeografski razvoj Slovencev v Italiji. Obe je pro-
učeval sistematično, rezultate pa redno objavljal v različnih publikacijah ali pa o 
njih poročal na strokovnih srečanjih. 

Njegovo osrednje delo, namenjeno širši mednarodni javnosti, je knjiga o Slo-
vencih v Italiiji (La comunità sommersà. Editoriale Stampa Triestina), ki je izšlo 
leta 1989, leta 1992 pa še v predelani angleški različici. S to knjigo je Pavel Stranj 
postavil pomemben spomenik navzočnosti Slovencev v Italiji, njihovi življenjski 
trdoživosti in kulturi. Uvod k italijanski izdaji je napisal senator Gaetano Arfé, k i j e 
izredno dobro opisal način pisanja Pavla Stranja in njegov odnos do tako občutljive 
tematike, kot je narodnostna. Senator Arfé med drugim piše: "Nisem pogosto bral 
besedila s tako jasno, pošteno zasnovo, tako temeljito analizo, tako premišljeno 
trezno sodbo in tako razumnimi predlogi, kot so tu. Čeprav je knjiga bogata s 
čustvi, pa ni sledu o šovinizmu, revanšizmu ali provincializmu. Grajena je na 
podlagi dokumentov, ki so urejeni poznavalsko in enostavno. Odprt je za vsak dvo-
govor, če ga le spremlja duh vzajemnega spoštovanja." 

Po mojih osebnih izkušnjah je ocena napisana naturalistično resnično, brez 
najmanjšega olepševanja. In na enak način je napisana doktorska disertacija, ki v 
rokopisu leži na moji pisalni mizi in čaka na karte, ki naj bi jih Pavle po dogovoru 
prinesel v času, v katerem ga je potem prehitela smrt. Ob branju disertacije (Pre-
bivalstvo na etnično mešanem obmejnem prostoru v deželi Furlaniji-Julijski Krajini 
kot nosilec družbenega razvoja) sem se čudil, kako je mogoče biti v današnjem 
času tako temeljit in natančen v obravnavanju strokovnega problema, ko pa nas na 
vsakem koraku preganja čas. To je delo, k i je vsaj pol stoletja pred sedanjim časom 
naglice in površnosti; je klic k prevrednotenju našega (strokovnega) ravnanja, klic 
k resnemu in odgovornemu opravljanju strokovnega (in vsakršnega) dela. 

Marijan M. Klemenčič 
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Priznanja 

Na dan univerze v Ljubljani, 3. decembra 1993, je bil akademik prof. dr. Ivan 
Gams izvoljen za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani. 

1. marca 1994, ob svetovne dnevu "civilne zaščite", je dobil akademik profesor 
dr. IVAN GAMS veliko plaketo Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, in sicer 
kot priznanje za dolgoletno raziskovalno in organizacijsko delo pri proučevanju 
naravnih nesreč. 

Enako priznanje j e dobil tudi GEOGRAFSKI INŠTITUT ANTONA MELIKA 
— ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU v zahvalo za dosedanje 
štiridesetletno in sistematično delo pri proučevanju različnih vrst naravnih nesreč, 
ki so prizadele Slovenijo. 

Čestitamo! 
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Zborovanj a 

1. simpozij Študijske skupine o razvoju marginalnih območij, 
Tajvan, 1.-7. avgust, 1993 

Na washingtonskem kongresu IGU leta 1992 je bila ustanovljena Študijska sku-
pina za razvoj marginalnih območij (Study Group on Development Issues in Margi-
nal Regions), v katero se je vključila večina članov nekdanje Podkomisije za razvoj 
gorskih in subpolarnih območij. Svoje delo je opravila prav do imenovanega kon-
gresa. 

Prvi simpozij in srečanje skupine je organiziral njen redni član Chang-Yi David 
Chang z Univerze na Tajvanu v času od 1. do 7. avgusta 1993. Udeleženci simpo-
zija so se z zasedanji skupine ob terenskem delu in ekskurziji selili po vsem Tajva-
nu. Tema simpozija je bila posvečena ugotovitvam razvojnih uspehov v marginal-
nih območjih. 

Simpozija se je udeležilo 22 referentov iz 17 dežel, neupoštevajoč tajvanske 
skupine, k i j e bila najštevilnejša, s čimer je potrdila svoje veliko zadovoljstvo, da j e 
bila neka specializirana konferenca IGU prvič na njihovem otoku. V glavnem 
mestu Taipehu je bila le slovesna otvoritev simpozija, kjer so zaželeli dobrodošlico 
in uspeha pri delu predsednik tajvanskih geografov in predstojnika obeh geograf-
skih oddelkov Narodne tajvanske univerze in Kitajske kulturne univerze v Tajpehu. 
Simpozij je imel šest zasedanj, posvečenih različni problematiki marginalnih obmo-
čij v raznih krajih po otoku. 

Simpozij se je začel z ekskurzijo iz Taipeha v Hualien na obali Tihega oceana 
in naprej v notranjost otoka v narodni park Taroko, ki vključuje globoke reke ob 
reki Livu z mogočnimi klifi v Osrednjem gorskem grebenu. Park prečka slikovita 
gorska cesta, ki povezuje otok z vzhoda na zahod in so jo zgradili Čangkajškovi 
vojaki po umiku na otok. Prvo zasedanje je bilo v turističnem središču Tienhsiangu, 
ob naseljih domorodnih plemen, ki živijo zaščiteni v parku. Zasedanje je bilo na-
menjeno teoretični opredelitvi marginalnosti in marginalnih regij, ki jo je plastično 
utemeljil Švicar W. Leimgruber, s konkretnimi primeri pa podkrepila še Indijec 
R.B. Singh z razvojnimi trendi v obrobnih območjih Indije in Italijanka Maria 
Andreoli z razvojnimi učinki v obrobnih predelih Ligurije. 

Drugo zasedanje je bilo v pokrajini Li-Shan v povirnem območju reke Ta-chia, 
izrazito intenzivno razgibani gorski pokrajini, kjer večinoma v državnih zadrugah 
— v nasprotju z drugimi predeli na Tajvanu — gojijo sadje, predvsem jabolka in 
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hruške in zelenjavo. V Osrednji gorski greben je globoko vrezana dolina vodnatega 
toka reke Ta-chia, ki je hidroenergetsko temeljito izrabljena in močno spreminja 
lice pokrajine ter velja za uspešen "tajvanski projekt — TVA". 

Zasedanje je bilo posvečeno virom za razvoj marginalnih območij. Domačini so 
predstavili problematiko tajvanskih gorskih predelov. D. Chang-Yi je označil iz-
rabo naravnih virov in vplive izrabe v gorskih območjih Tajvana. Julian Wong je 
očrtal razvoj rudarjenja in njegove posledice v okolju Severnega Tajvana. Žal je 
odpadlo nekaj referatov, ki jih je napovedoval program. Vskočil je Kanadčan B. 
Young, ki je predstavil marginalni turizem v perifernih regijah kot alternativo in 
razvojno perspektivo teh območij. 

Tretje zasedanje je potekalo v izrednem okolju v naselju Wutai, v središču re-
zervata plemena Rukai, enega izmed devetih domorodnih plemen, že v Južnem 
gorskem grebenu v povirju reke Ai-Lian. Rezervat je strogo varovano območje, saj 
kitajsko prebivalstvo nesme vstopiti vanj, naša skupina je bila prva tuja skupina, ki 
ji je bil vstop dovoljen. Domačini so skupino pozdravili s pestrim folklornim nasto-
pom. Izredno je bilo tudi prenočevanje, saj so bili udeleženci razporejeni po domo-
vih domačinov, kar je omogočilo pristen stik z domorodci in izjemno doživetje. 

Strokovni del je potekal v njihovem kulturnem domu in je bil posvečen 
učinkom v okolju perifernih regij. Argentinka Furlani de Civit je predstavila raz-
vojne posege in njihove učinke v argentinskih perifernih in gorskih območjih. 
Nemec R.J.M. Lenz je opredelil odkrivanje nevarnih kemičnih snovi v okolju, ki z 
akumulacijo v zemlji bistveno zastrupljajo in ogrožajo ekosisteme srednjeevropskih 
marginalnih območij. 

Anglež Gareth Jones je opozoril na škodljivo pospeševanje razvoja v odročnih 
območjih in njegove negativne posledice s primerjanjem kvarnih učinkov v evrop-
skih in himalajskih gorskih regijah. 

Amerikanec Michael Pretes je analiziral spremembe v okolju na finskem La-
ponskem. 

Zadnji dve zasedanji sta potekali v središču narodnega parka Renting, ki se raz-
teza na jugu Tajvana in vključuje poleg kopnega tudi široko obrežje in podmorski 
svet. Park se odlikuje po koralni geološki strukturi ter izjemnem tropskem gr-
mičevju, halofitni obrežni vegetaciji in bujnem koralnem podvodnem svetu. Obre-
žje nacionalnega parka Renting beleži tudi zelo previdno načrtovano rast turistične 
infrastrukture. Kot presenetljiv tujek v narodnem parku pa deluje jedrska centrala. 
Zgrajena v takem naravnem okolju, je verjetno edini tak primer na svetu. 

Eno zasedanje je bilo posvečeno vzdržljivosti in upravljanju marginalnih ob-
močij. Avstralec P. Scott je razčlenil globalno gospodarsko prestrukturiranje in 
reformo narodnega gospodarstva ter njun vpliv na nadaljnji razvoj Tasmanije. 
Amerikanec B.T. Cullen je poudaril pomen gozda pri gospodarskem razvoju robnih 
pokrajin. Finec H. Jussila je s primerom Severne Finske utemeljil nove gospo-
darske posege in izrabo lokalnih virov pri razvoju perifernih območij. Novoze-
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landčan R.D. Hill s Hongkongške univerze je predstavil tradicionalno intenzivno 
agrarno izrabo v prenaseljeni kitajski provinci Guizhou, ki terja nujno prestruktu-
riranje gospodarstva ali pospešeno izseljevanje iz območja. Portugalka Fernanda 
Delgado Cravidao je uvrstila Portugalsko med marginalne dežele Evropske gospo-
darske skupnosti, ki v sebi združuje še mnoge marginalne mikroregije. Podpisani je 
predstavil osamosvojeno Slovenijo kot marginalno državo na robu Evropske go-
spodarske skupnosti, ki se prav z vsestransko marginalnostjo poteguje za vstop v 
Evropsko gospodarsko skupnost. 

Zadnje zasedanje je bilo namenjeno strategijam in politiki razvoja marginalnih 
regij. Poseben model razvoja teh regij je podal Amerikanec F. Dohrs s primerom 
širjenja obdelovalnih površin v Kazahstanu in Sibiriji v obdobju socialistične go-
spodarske ekspanzije v azijski prostor pod vodstvom Hruščova. Razvojne dosežke 
v robnih predelih Madžarske je podal Madžar Gyorgy Enyedi. Spreminjevalno 
politiko in strategijo razvoja na Švedskem je predstavil Ulf Wiberg. Posledice pre-
strukturiranja socialne države in posledično vplivanje na periferna območja Šved-
ske je analiziral L.O. Persson. Vizionarsko in svarilno pozivajoč na nujno vzdrže-
vanje ekološkega ravnovesja tudi v robnih deželah kot precejšnjemu delu zemelj-
skih ekosistemov je zaključil Kanadčan R. Romanovski z Univerze v Manitobi. 

Povratek v Taipeh je bil povezan z ogledom dveh obsežnih posegov v naravno 
okolje. Prvi je izgradnja obalnega industrijskega območja na morju iztrganih in 
nasutih zemljiščih južno od izliva reke Wuchi v Tajvanski ožini. Širokopotezni 
šestletni projekt naj bi na 3643 ha novo pridobljenih zemljišč povečal pomen 
pristanišča Taichung. Industrijsko območje naj bi razširil z visoko produktivnimi 
industrijskimi dejavnostmi in uredil infrastrukturo za razširitev vabljivega bival-
nega in rekreacijskega območja. Celotni projekt bo končan leta 1998. 

Drugi projekt, tudi že v izgradnji, je zgraditev druge osempasovne avtoceste, 
potekajoče po Vzhodnem nižavju od severa proti jugu. Ta poseg bo trenutno raz-
bremenil sedanji zadušujoči množični avtomobilski promet v prenaseljeni obrežni 
ravnini, je pa obenem najnevarnejši poseg v okolje, ki uničuje že tako skromne 
naravne danosti za kmetijstvo. 

Ob izredni gospodarski rasti Tajvana se tuji kapital ponuja na vse mogoče na-
čine, zato je že tako prenaseljeno okolje ogroženo z najrazličnejšimi razvojnimi 
projekti, ki so že prava katastrofa za mali otok. Izdelani so že projekti za tretjo 
vzporedno osempasovnico na obrežni ravnini. 

Ob celotni izvedbi simpozija je treba posebej pohvaliti še sijajno organizacijo 
tajvanskih geografov. Skupina študentov je ves čas simpozija spremljala celoten 
potek in brezhibno opravljala vse spremljajoče dejavnosti in izpolnjevala zahteve 
in želje udeležencev. 

Metod Vojvoda 
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Konferenca EGIS '94 v Parizu 

Od 29. marca do 1. aprila 1994 je bila v Parizu konferenca EGIS-a (European 
Geographie Information Systems). To je bila njegova zadnja samostojna konfe-
renca. Zato na kratko predstavljamo tudi zgodovino EGIS-a ter prihodnji razvoj 
povezovanja in sodelovanja na področju geografskih informacij. Že naslednje leto, 
od 27. do 31. marca, bo namreč v Haagu EUROGI organizirala prvo Združeno 
evropsko konferenco in razstavo geografskih informacij (Joint European Con-
ference and Exhibition on Geographical Information, JEC-GI). 

Organizacija EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographical 
Information — Evropska krovna organizacija za geografske informacije) je plod ne 
le tehničnega, temveč predvsem vsebinskega, interdisciplinarnega, mednarodnega 
povezovanja uporabnikov geografskih infomacij. Ustanovljena je bila ob koncu leta 
1993. Dejstvo, da so v imenu izpustili besedo sistemi, kaže na veliko odprtost or-
ganizacije, saj nameravajo vanjo vključiti vse evropske uporabnike geografskih 
informacij (Gì), ne le uporabnike geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov). 
EUROGI sestavljajo nacionalne organizacije za geografske informacije iz večine 
evropskih razvitih držav ter vodilne evropske (mednarodne) organizacije za geo-
grafske informacije, med njimi tudi EGIS. Slednja je bila po mnenju mnogih doslej 
osrednja evropska organizacija na področju geografskih informacijskih sistemov. 

Prva konferenca EGIS-a je bila leta 1990 v Amsterdamu. To ni bila prva kon-
ferenca o geografskih informacijskih sistemih na evropskih tleh. Njen očitni, čeprav 
ne edini namen pa je vendarle bil poudariti evropsko razsežnost dogajanj na 
področju GIS-ov in vsaj omiliti dotlej skoraj popolno severnoameriško prevlado. 
Sorodnim ciljem so postopoma sledile naslednje konference: v Bruslju (1991), 
Münchnu (1992), Genovi (1993) in Parizu (1994). 

Konferenca je iz leta v leto rasla v količinskem in kakovostnem smislu. Prvi 
vidik rasti lahko na primer ponazorimo s številom prispevkov, ki jih je bilo v Am-
sterdamu 230, v Parizu pa že 450. D a j e šlo za res veliko prireditev, je bilo mogoče 
razbrati v izredno obsežnem programu prireditve in ob pogledu na dva zajetna 
zbornika referatov, predstavljenih na konferenci (letos skupaj nad 2100 strani). 

Kakovostno rast je med drugim ponazarjalo vse bolj uravnoteženo razmerje 
med prispevki: 
— vse manj je bilo prispevkov, katerih vsebina je izvirala iz priročnikov o GIS-ih 

ali je bila posledica nepoznavanja literature, prispevkov o tehnikah, vključenih 
v GIS, ter o zbiranju in pripravi podatkov; 

— prispevki avtorjev z univerz so ves čas predstavljali dobro polovico vseh, 
vendar se je njihov delež vztrajno manjšal; 

— vse večji delež so predstavljali prispevki t.i. "končnih uporabnikov" o uporabi 
GIS-ov na najrazličnejših strokovnih področjih, ki so temeljili na praktičnih 
izkušnjah in spoznanjih; 

202 



Geografski vestnik 66 Zborovanja 

— vse večja ponudba prispevkov je omogočala tudi bolj kritično presojo, katere 
izmed njih vključiti v program konference. 
Vsebinsko je bilo delo na konferenci razdeljeno na številne "sekcije", med kate-

rimi je bila večina zanimiva tudi za geografe. Med takšnimi tematikami so izstopale 
naslednje: 
— podatki v GIS-ih: obstoječe zbirke, dostopnost, kakovost, načini merjenja oz. 

zbiranja ter vrste "računalniških zapisov" podatkov; 
— katastrski informacijski sistemi; 
— uporaba GIS-ov v kartografiji; 
— številni primeri geografske uporabe podatkov, pridobljenih z daljinskim zazna-

vanjem (predvsem satelitskih in letalskih posnetkov); 
— modeliranje s pomočjo GlS-a: predstavljenih je bilo večje število fizičnogeo-

grafskih in družbenogeografskih modelov za potrebe raziskovanja in planiranja 
oz. aplikacij; 

— ekspertni sistemi in "sistemi znanja" ("inteligentni sistemi"): sistemi, ki omogo-
čajo in spodbujajo rast v sistem "vgrajenega" znanja za vse bolj kakovostno 
podporo raziskovalnemu delu ali npr. odločanju o posegih v prostor; 

— multimedija kot asociativno organiziran sistem hranjenja, povezovanja in prika-
zovanja informacij: v izobraževanju, raziskovanju in aplikacijah; 

— podpora GlS-a pri upravljanju: od zgradb, letališč, lokalnih administrativnih 
enot, do mest, regij in držav; 

— uporaba GlS-a pri ("fizičnih") posegih v prostor: vodenje, vrednotenje, spre-
mljanje, podpora odločanju; 

— uporaba GlS-a pri organizaciji in vodenju družbenih dejavnosti, kakršne so npr. 
zdravstvo, šolstvo, policija ali volitve; 

— možnosti in načini uporabe GIS-ov v izobraževanju; 
— mednarodno povezovanje na področju GIS-ov oz. geografskih informacij. 

Na letošnji konferenci so izmed slovenskih strokovnjakov s področja GIS-ov 
dejavno (z referatom ali s predstavitvijo posterja) sodelovali Borut Vrščaj in mag. 
Matjaž Prus, Zmago Fras in Tomaž Gvozdanovič, Martin Puhar in Aleš Edvard 
Mivšek, mag. Božena Lipej ter (kot sodelavka Megrin Group iz Francije) Vida 
Bitenc. Med njimi (žal) ni bilo geografa. S precejšnjo zanesljivostjo lahko trdimo, 
da bi bilo slovenskih predstavnikov precej več, če bi bila kotizacija vsaj za polo-
vico nižja... 

Na sklepnem plenarnem zasedanju je bilo slišati pripombe, da je vprašljiva 
smotrnost tako velikih konferenc. Zaradi velikega števila prispevkov je na primer 
letos delo potekalo vzporedno v devetih ali celo desetih predavalnicah. Hkrati je 
vse dni potekala razstava t.i. posterjev ter proizvajalcev in ponudnikov storitev na 
področju GIS-ov, ki je bila za večino udeležencev nedvomno prav tako privlačna. 
Zato seveda velik del udeležencev ni mogel uskladiti lastnih interesov s programom 
prireditve. Poleg tega so bile razmere manj ugodne za vzpostavljanje medsebojnih 
stikov kot na manjših srečanjih. 
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Lahko si predstavljamo, da vodstvo EUROGl-ja, organizatorja še znatno večje 
prireditve prihodnje leto, ni imelo lahke naloge, ko je poskušalo navzoče prepričati, 
da bo v tem primeru "kvantiteta pomenila tudi kvaliteto". Ta cilj bodo poskušali 
doseči s krepitvijo strateške vloge Združene evropske konference za geografske 
informacije, na kateri bodo aktivno sodelovali in jo usmerjali predvsem vrhunski 
strokovnjaki. 

Literatura: 
Brand, M.J.D., 1994: EUROGI — European umbrella organisation for 

geographical information. Geodetski vestnik, št. 1/1994, str. 43-44. 
EGIS, 1991, 1992, 1993, 1994: Zborniki prispevkov s konferenc EGIS-a. EGIS 

Foundation, Utrecht, Nizozemska. 

Marko Krevs 

4. mednarodna konferenca politične geografije, Lodz, 
"Regija in regionalizem. Socialni in politični vidiki", Szczedrzyk, Poljska, 

28. - 30. september 1994 

Poljski politični geografi s profesorjem Marekom Koterjem z univerze v Lodzu 
na čelu prirejajo vsako drugo leto mednarodne konference na temo narodnih manj-
šin, obmejnih območij, regij in regionalizma. Letos so jo organizirali v sodelovanju 
s Šlezijskim inštitutom v Opoleju ter univerzo v Ostravi na Češkem. Konferenca je 
večinoma potekala v Szczedrzyku, majhnem kraju ob umetnem Turawskem jezeru. 
Organiziranje mednarodnih znanstvenih srečanj na majhnih in nekoliko samotnih 
krajih je že tradicija poljskih političnih geografov. Na celodnevni ekskurziji po 
poljski in češki Šleziji smo obiskali univerzo v Ostravi in tamkajšnji Oddelek za 
geografijo. Gostitelji so predstavili regijo in njene socialno-politične probleme v 
dveh referatih (R. Prokop, J. Vencalek). V okviru ekskurzij so gostitelji predstavili 
mesto Opole in poljsko Šlezijo ter organizirali tri zanimiva srečanja: z vojvodo 
Opolskega vojvodstva, predstavnico nemškega vicekonzulata v Opoleju in pred-
stavniki nemške manjšine v majhnem mestecu Lešnici. Ob tem so se razkrile 
številne nejasnosti glede t. i. šlezijskih Nemcev, njihove identitete in ukrepov za 
njihovo zaščito. Na konferenci je sodelovalo več kot 40 geografov iz 12 držav, ki 
so predstavili 21 referatov. Žal je bila zasedba nekoliko okrnjena, ker je bilo 
odsotnih več napovedanih referentov. 

V uvodnem referatu je glavni organizator M. Koter predstavil tipizacijo regij in 
regional ističnih gibanj v Evropi. Sliko je dopolnil J. Kalkwiek iz Nizozemske, k o j e 
opredelil povezovalno vlogo t.i. "evroregij". Avtor je to ponazoril s primerom 
Nizozemske in severozahodne Nemčije. Sledila je vrsta poljskih avtorjev, ki so 
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obravnavali regionalizme na Poljskem, oblikovanje regionalne zavesti in tudi za-
drege nove upravne razdelitve. Tako je K. Rembowska iz Lodza ugotavljala, da je 
pri mladi generaciji regionalna zavest dokaj šibka. Tezo so podprli tudi nekateri 
udeleženci v razpravi. Vendar se pri tem zastavlja tehtno vprašanje, zakaj imamo na 
eni strani močna regionalistična gibanja, na drugi strani pa apatičnost mlade 
generacije v tem gibanju. Verjetno bo treba v prihodnje proučevati te pojave bolj 
natančno, in sicer selektivno po posameznih skupinah prebivalstva. Pomembno 
mesto so odmerili tudi novi upravni razdelitvi (K. Heffner iz Šlezijskega inštituta v 
Opoleju), kjer se postavljajo podobna vprašanja kot pri nas. 

Precejšnjo pozornost so vzbudili prispevki, ki so obravnavali etnično plat 
regionalističnih gibanj. F. Carter iz Londona je predstavil narodnostno sestavo 
Bolgarije in nekatere težave pri izbiri meril etničnega opredeljevanja. Nanizal je 
tudi nekaj težav narodnostno mešanih obmejnih območij, ki se kažejo v velikem 
nezaupanju države do manjšinskih skupnosti in njihove vloge v čezmejnem 
sodelovanju. V. Baran iz Banske Bistrice na Slovaškem je opisal južno slovaško 
obmejno območje, ki ga poseljuje več kot 600.000 Madžarov. Ti skušajo v času 
upravnih reform pridobiti posebno samoupravno enoto. Politično še bolj zapleten je 
istrski regionalizem, ki sta ga predstavila predstavnika iz Slovenije J. Zupančič in 
P. Repolusk. V skupnem referatu sta opozorila na zgodovinske, etnične in sodobne 
politične razloge tega gibanja ter njegovo politično odmevnost. Slednje se kaže 
med drugim tudi v kratkih stikih v odnosih med Slovenijo in Italijo. 

Zelo pomembno mesto je bilo odmerjeno obravnavi medregionalnega in čez-
mejnega sodelovanja. M. Bufon iz Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu je 
predstavil raven čezmejnega sodelovanja Nove Gorice in Gorice ter njunega za-
ledja. Pri tem je opozoril tudi na nekatere metodološke prijeme zaznavanja čez-
mejne izmenjave. A. Sanguin iz Angersa v Franciji se je posvetil vprašanju preo-
brazbe obmejnih območij v formalne evroregije ter možnosti preoblikovanja 
nekdanjih mednarodnih mejnih prehodov (informacijski centri ipd.). Svoje poglede 
na temo evroregij so predstavili tudi nekateri poljski kolegi. Ob koncu se je 
razvnela živahna razprava o pojmu "evroregije". V državah Evropske zveze je po 
odpravljanju meja močna težnja po oblikovanju uradnih evroregij, ki jih sestavljajo 
obmejne regije dveh ali več držav. Oblikujejo jih tedaj, ko že obstaja določena 
stopnja dejanskega medregionalnega sodelovanja in ga formalni status olajšuje in 
pospešuje. Drugi tip je prav tako formalna evroregija v bivših realsocialstičnih 
državah; pobuda za njeno oblikovanje prihaja iz regionalnih ali še pogosteje iz 
državnih središč in pomeni šele začetek odpiranja meje in čezmejnega sodelovanja. 
Tretji tip predstavljajo obmejne regije z visoko stopnjo medregionalnega čez-
mejnega sodelovanja, vendar nimajo uradnega statusa evroregije. Lep zgled 
funkcionalne evroregije sta obmejni regiji Gorice in Nove Gorice v naši neposredni 
soseščini. 

Jernej Zupančič 
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Mednarodna konferenca "Regionalni jeziki in prekomejne povezave 
v Evropi", Strasbourg-Colmar, 1 - 4 junij 1994 

V začetku junija 1994 je v obmejnem alzaškem mestu Colmar v Franciji pote-
kala imenovana konferenca, ki sta jo vzorno organizirala in vodila Andre Louis 
Sanguin, profesor politične geografije na univerzi v Angersu, in Henry Goetschy, 
senator departmaja Haut-Rhin v Alzaciji. Konferenco so podprli Generalni svet de-
partmaja, Regionalni svet Alzacije ter Komisija za politično geografijo. Predsednik 
slednje je sedaj prav profesor Sanguin, ki je v tej funkciji zamenjal P. Clavala. 
Uglednega znanstvenega srečanja se je udeležilo okrog 80 strokovnjakov iz 14 
držav, ki so predstavili 40 referatov. Program je bil precej natrpan, saj so bile poleg 
razprav organizirane tudi štiri zanimive strokovne ekskurzije. V Strasbourgu smo 
bili gostje Regionalnega sveta Alzacije in nato še Evropskega sveta. Na drugi 
ekskurziji smo obiskali visoko razvito evroregijo na tromeji Francije, Nemčije in 
Švice. Na tretji smo se seznanili z regionalnimi značilnostmi Alzacije, še posebej 
njenim vinarstvom. Izredno zanimiv je bil tudi obisk muzeja — skansena — v 
Ungersheimu. Vsem obiskovalcem je ostala v spominu kratka predstava "Alzaške 
šole" (L'ecole d'Alsace), k i j e nazorno pokazala, kako so oblastniki ob vsakokratni 
osvojitvi Alzacije skušali prebivalcem od šolskih klopi dalje vcepljati prepričanje, 
da so Nemci oziroma Francozi. Je mar potem čudno, če se Alzačan o tem še danes 
težko opredeli? Četrta ekskurzija je bila še najbolj "turistična": z majhnim vlakcem 
smo si ogledali staro mestno jedro Colmarja z odlično ohranjeno staro arhitekturo. 

Kot pove že naslov srečanja, je bilo težišče dela obravnava manjšin in med-
regionalnega čezmejnega sodelovanja. Pri tem je nehote stopila v ospredje opazna 
razlika glede pojmovanja manjšinskosti. V državah srednje Evrope pojmujejo 
manjšine kot del izoblikovanega naroda, ki je zaradi zgodovinskih razmer ostal 
zunaj meja matične države. Narodi so se v srednji Evropi oblikovali prej kot dr-
žave. Drugače je v zahodnoevropskih državah, ki so se ozemeljsko oblikovale še 
pred pomladjo narodov v 19. stoletju. Tam so Bretonci, Oksitanci in Baski v Fran-
ciji, Baski, Galižani in Katalonci v Španiji ter Valižani v Veliki Britaniji obrav-
navani kot jezikovne manjšine ali celo kot regionalne jezikovne skupine. A vendar 
imajo nekatere med njimi razen državne organizacije vse lastnosti narodov; to velja 
še posebej za Baske in Katalonce. Centralno urejene države so dosledno zane-
marjale svoje "regionalne jezikovne skupine" in jim odrekale narodno bit. Neupo-
števanje narodnostnih teženj omenjenih skupin je skoraj povsod pripeljalo do 
konfliktnih razmer, ki jih politika pogosto ni bila sposobna ne krotiti ne reševati. 
Znaten korak k decentralizaciji so naredili v Španiji, saj so Baski in še zlasti Kata-
lonci dosegli uvedbo svojega jezika v šole in druge javne ustanove. V Franciji 
država sedaj ščiti regionalne jezike in torej identiteto regij, toda s tem v bistvu 
preprečuje, da bi se jezik določene (etnične) skupnosti razvijal v skladu z moder-
nizacijo življenja. Jezik ostaja relikt, ki ga zlasti bolj mobilno prebivalstvo nado-
mešča s standardno francoščino. Vendar je treba poudariti tudi to, da namenjajo 
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oblasti precejšnjo pozornost modelu večjezikovnega izobraževanja, kjer upoštevajo 
tudi regionalne jezike. Ta model je priljubljen in že precej uveljavljen. Tako imajo 
ponekod (npr. v Val d'Aranu na jugu Francije) celo štirijezično šolstvo. 

Nekateri so poudarjali, da ne gre zgolj za večjezičnost, temveč tudi za multi-
kulturnost, k i je potrebna v novi združeni Evropi. Toda od prave manjšinske zaščite 
je še daleč, saj ni nihče od francoskih referentov opozoril na pomembnost teritori-
alne in socialne integritete manjšinskih skupnosti. A. Viaut je kot zgleden primer 
navedel Oksitance v južni Franciji. Razlike med posameznimi oksitanskimi narečji 
so precejšnje, enoten jezik pa še ni povsem oblikovan. Zaradi pomanjkanja učbe-
nikov v oksitanščini si pomagajo s katalonskimi. Ob tem je treba opozoriti, da si 
manjšinske skupnosti v Franciji lahko same oblikujejo svoje šolstvo. Toda te šole 
so posebne in jih država denarno ne podpira. 

Položaj in strukturo manjšin v srednji Evropi so osvetlili nastopi referentov iz 
Slovenije. Vladimir in Matjaž Klemenčič sta podala problematiko narodnostnih 
manjšin na območju Alpe-Jadran. Opozorila sta na opazne razlike med manjšinami 
ter njihovo odvisnost od razvitosti regije in medregionalnega prekomejnega sode-
lovanja. J. Zupančič je nastopil skupaj z E. Steinickejem, znanim avstrijskim stro-
kovnjakom za narodnostna vprašanja. V prispevku sta obravnavala pogojenost so-
cialnega razvoja slovenske manjšine in razvoja oziroma modernizacije njenega 
poselitvenega prostora, torej južne in srednje Koroške. 

Drugi del razprav je bil namenjen analizi čezmejnega medregionalnega sode-
lovanja. Več avtorjev je posebej poudarilo oblikovanje t.i. "evroregij", kot so npr. 
med špansko Katalonijo in južno Francijo, med Nizozemsko in severno Nemčijo, 
med francosko Alzacijo in nemškim Porenjem itd. V nastopih je bilo večkrat slišati, 
da so evroregije v združeni Evropi stvarnost in tudi nujnost. Svarili so, da bi se 
lahko po odpravi meja oblikovale t.i. notranje meje z robnimi, razvojno proble-
matičnimi območji. Vendar je krepitev regij in njihovo povezovanje v evroregije 
predvsem rezultat regionalizma, torej gibanja, ki vzpostavlja avtonomijo regij in j e 
nasprotno državnemu centralizmu. Posebno izrazit primer evroregije smo si ogle-
dali na ekskurziji. To je t.i. Baselska regija (Regio Basilensis), ki ga sestavljajo 
švicarski kanton Basel, francoski departma Haut-Rhin in nemška dežela Baden 
Wuertenberg. Tod so šli v zahtevne skupne projekte. Največji med njimi je gotovo 
letališče Basel-Muhlhouse s soudeležbo Freiburga. Letališče je na meji med Fran-
cijo in Švico in ga soupravljata obe državi. 

Konferenco so sicer organizirali francoski geografi, toda med udeleženci so 
prevladovali predstavniki drugih strok: politologi, sociologi, jezikoslovci, pedagogi 
in novinarji. Še enkrat se je lepo pokazalo, kako potreben je interdisciplinarni 
pristop pri proučevanju in praktičnem reševanju problemov narodnih in jezikovnih 
manjšin. 

Jernej Zupančič 
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Mednarodni simpozij "Spreminjanje kraškega okolja" 
(Karst Environment Changes — An International Symposium) 

(Oxford & Huddersfield, Anglija, 13.-23. september 1994) 

Pod nekam skromnim imenom se skriva krasoslovni dogodek svetovnega pome-
na, ki glede na pomen krasa za Slovenijo gotovo zasluži malo več pozornosti. 

Simpozij sta pripravila Department of Geographical & Environmental Sciences 
univerze v Huddersfieldu (West Yorkshire), kjer je pod vodstvom J. Gunna že dalj 
časa zelo dejavna "Limestone Research Group", in School of Geography oxfordske 
univerze. Srečanje so podprle tudi mednarodne (UNESCO-IGCP, Komisija za kras 
pri Mednarodni zvezi hidrogeologov, Komisija za spremembe in ohranjanje 
kraškega okolja pri Mednarodni geografski zvezi, Mednarodna speleološka zveza) 
ter britanske organizacije oziroma raziskovalne skupine. Zato to ni bil le običajni 
simpozij, ampak je predstavil tudi delo pri ustreznih mednarodnih projektih 
(UNESCO-IGCP projekt 299) in delo navedenih komisij, v katerih smo dejavni 
tudi slovenski krasoslovci. Zato tudi ne čudi, d a j e bil simpozij ne le mednarodni, 
ampak res svetovni, saj se ga je udeležilo več kot 60 strokovnjakov za kras iz 23 
držav s šestih celin. Med njimi so bili tudi trije iz Slovenije. 

Simpozij je bil razdeljen na dva dela: prva polovica je potekala v Oxfordu, 
druga pa v Huddersfieldu, obeh pomembnih britanskih geografskih središčih za 
proučevanje krasa. Sicer je bila polovica časa namenjena predavanjem in drugemu 
strokovnemu delu v predavalnicah, polovica (5) dni pa terenskemu delu. Preda-
vateljski del je obsegal: plenarna predavanja, s katerimi so britanski strokovnjaki 
udeležence podrobno seznanili z geomorfološkimi in hidrogeološkimi značilnostmi 
Velike Britanije ter s krasom v karbonskih in jurskih kamninah in kredi; predavanja 
udeležencev, posvečena predvsem antropogenim spremembam kraškega okolja; 
prispevke v obliki posterjev; ustrezne sestanke ter posvete, namenjene organi-
zacijskemu delu v okviru strokovnih organizacij in projektov, ki se ukvarjajo z 
navedenimi vprašanji. 

Vsega skupaj je bilo predstavljenih 43 predavanj (med njimi 5 plenarnih) in 9 
posterjev, razdeljenih v 6 tematskih skupin: kraška hidrologija, kras v suhem in 
polsuhem pasu, lehnjak in hidrogeokemija, spreminjanje kraškega okolja, jame in 
kras ter kraška hidrogeologija. 

Poleg novih dognanj o krasu in novih metod, tehnik in vprašanj, ki se jih lote-
vajo krasoslovci po vsem svetu, so bila za Slovence predvsem zanimiva preda-
vanja, ki so opozarjala na spremembe v kraškem okolju, ki j ih povzroča človek. V 
nekaterih primerih je šlo za vprašanja, s katerimi se ukvarjamo tudi na slovenskem 
krasu (onesneževanje, kraške vode, vpliv kmetijstva na kakovost kraških izvirov), v 
drugih pa za težave, ki bi se lahko ali se bodo pojavile pri nas, a žal za zdaj nanje 
ne mislimo niti jih ne upoštevamo kot bodoče nevarnosti: vpliv kamnolomov na 
krasu na gladino kraške talne vode, vpliv melioracij kraškega površja na kraško 
talno vodo (primer z Irske, kjer podobno meliorirajo kraške površine kot v 
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novejšem času pri nas), radioaktivni cezij v kraških sedimentih na površju in v 
podzemlju, projekcija vpliva svetovnih podnebnih sprememb na količino kraške 
vode in celo razpadanje stavbnega kamenja (in s tem kulturnih spomenikov) iz 
karbonatnih kamnin. Posebej zanimivi sta bili predavanji o lehnjaku, saj je pri nas 
kar nekaj kraških izvirov, kjer se odlaga, a ga skoraj ne proučujemo. 

Udeleženci iz Slovenije so predstavili troje predavanj in poster. A. Kranjc je 
govoril o melioracijah oziroma antropogenih spremembah na slovenskih kraških 
poljih, A. Mihevc o morfologiji brezen v Trnovskem gozdu, D. Rojšek pa je raz-
ložil poglede na zamisel o Visokem krasu zahodne Slovenije kot naravnem parku in 
v obliki posterja naravne rezervate Paradano, Golake in Smrekovo drago v Trnov-
skem gozdu. 

Zvečer so bili sestanki in druga delovna srečanja. Komisija IGU "Environ-
mental Changes and Conservation in Karst Areas", ki ji poteče mandat, je sprejela 
odločitev, da predlaga ustanovitev nove komisije z delovnim naslovom "Karst Geo-
ecology and Sustainable Development". V okviru sestanka UNESCO-IGCP projekt 
299 so se sodelavci dogovorili o zadnjih podrobnostih za pripravo končnega 
poročila v obliki monografije ter za pripravo predloga novega projekta, katerega 
bistvena vsebina naj bi bilo proučevanje kroženja C02 v krasu. Komisija za kras v 
okviru Mednarodnega združenja hidrologov je imela redni sestanek, na posebnem 
sestanku pa je razpravljala o izdaji skupne strokovne knjige. 

Terenska polovica simpozija ni bila pomembna le zaradi samega ogleda an-
gleškega krasa, ampak je bila zaradi obilice časa, predvidenega za razprave na 
terenu, obenem tudi podaljšek razprav iz predavalnice. Tako so si udeleženci v 
jugovzhodni Angliji ogledali gričevje Cottswold (jurski apnenci) in kras v kredi 
(ostanki planktonskih živalic in obilica votlikavega črnega roženca) v predelu 
Berkshire Downs. Zanimiv je bil prikaz uporabe teh plasti za oskrbo z vodo: iz njih 
črpajo neoporečno vodo in z njo bogatijo Temzine pritoke, iz Temze pa črpajo 
vodo za London. Na poti v Huddersfield so si udeleženci ogledali tudi izobra-
ževalni center pri jami Robin Hood (v okolici so v permskih apnencih številne 
paleolitske postaje), ki ga letno obišče okoli 20.000 otrok. V severni Angliji je bilo 
terensko delo usmerjeno v naravna parka Peak District in Yorkshire Dales 
(karbonski apnenci) ter griže oziroma škraplje (lašte) Great Asby Scar, in sicer pod 
vodstvom znanih angleških raziskovalcev T. Burta, M. Owena, J. Gunna, T. Wal-
thama in H. Goldie ter strokovnjakov za varstvo okolja iz vladne organizacije 
"English Nature". Poleg zanimivih oblik in pojavov smo tudi v naravi spoznali ne-
varnosti, ki ogrožajo angleški kras, od raznih pomembnih gospodarskih dejavnosti, 
kot so intenzivna živinoreja, rudarjenje, kamnolomi, komunikacije in urbanizacija 
pa do rekreativnih in drugih "nepomembnih" dejavnosti, ki pa včasih niso nič manj 
nevarne za kraško naravo, recimo pohodništvo, nabiranje fosilov in mineralov ter 
predvsem lomljenje in odnašanje škrapelj zaradi njihovih zanimivih in nenavadnih 
oblik. 

Do začetka simpozija so v posebni številki "Caves and Karst Science" izšli 
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izvlečki predavanj, udeleženci so dobili tudi velike količine drugega tiskanega in 
informacijskega gradiva, organizacija je bila zgledna in niti kulturni program ni bil 
pozabljen. Če bo tudi zbornik predavanj izšel dovolj kmalu in v kakovostni 
izvedbi, lahko zasluži ta simpozij samo pohvale. 

Andrej ICranjc, Daniel Rojšek 

"GIS v akciji" na Regionalni konferenci Mednarodne 
geografske unije v Pragi 

V dneh od 22. do 26. avgusta 1994 je bila v Pragi Regionalna konferenca Med-
narodne geografske unije z osrednjim naslovom "Okolje in kakovost življenja v 
Srednji Evropi: problemi prehoda". Delo z geografskimi informacijskimi sistemi je 
bilo predstavljeno na enem izmed šestih tematskih sklopov konference. Glede na 
tematsko širino in raznovrstnost konference zastopanost GIS-ov kaže, da imajo v 
očeh organizatorjev oziroma Mednarodne geografske unije pomemben položaj. 

Okoli 50 strokovnjakov je predstavilo prispevke v treh tematskih podskupinah: 
"geografski sistemi v akciji", "kartiranje okolja" ter "daljinsko zaznavanje za 
okolje". Avtor tega poročila se je udeležil predvsem razprav v prvi podskupini. Za-
sledil je zanimiv odziv nekaterih vidnejših predstavnikov stroke iz "razvitih držav" 
na prispevke avtorjev iz držav "z gospodarstvom v prehodu" iz Srednje in Vzhodne 
Evrope, ki ga je mogoče "posplošiti". Predavatelji iz Vzhodne Evrope so pred-
stavljali polovico vseh s področja GIS-ov, zato so imele pripombe posebno težo. 
Nimamo namena na široko razpravljati o vzrokih in posledicah razmišljanja, ki 
pogojuje navedene izjave. Zapisujemo jih v razmislek ali zgolj informacijo kole-
gom iz Slovenije, ki se odpravljate na konference v tujino. Omenjene pripombe bi 
lahko združili v naslednje izjave: 
— večina prispevkov avtorjev iz držav "z gospodarstvom v razvoju" o GIS-ih je 

(pre)splošnih, (pre)teoretičnih; 
— le redki prispevki vključujejo zanimive in prepričljive rezultate; 
— podobne prispevke je bilo mogoče slišati na konferencah v razvitih državah že 

pred 15 ali 20 leti. 

Če ste se udeležili že večjega števila strokovnih srečanj s področja GIS-ov, 
boste verjetno vsaj deloma pritrdili takšni kritiki. V zagovor avtorjem, izpostavlje-
nim kritiki, vendarle lahko navedemo vsaj nekaj argumentov, ki pa seveda ne po-
dpirajo "ponovnega odkrivanja Amerike": 
— družbeni, naravni, ekološki, gospodarski... pojavi in procesi, ki j ih proučujejo, 

se razlikujejo od tistih, ki so jih proučevali v razvitih državah pred desetletji; 
podobno velja tudi za uporabljene podatke; preprosto prenašanje metodologije 
ni mogoče, potreben je ponoven temeljit teoretični in metodološki razmislek; 

210 



Geografski vestnik 66 Zborovanja 

— pred 20 leti še ni bilo GIS-ov v modernem smislu in tudi analitična orodja so 
bila slabše razvita, kot so danes; zato prispevki s podobnimi naslovi ne pome-
nijo nujno hoje po že izhojenih poteh; 

— kakovost predstavitve rezultatov je veliki meri povezana s kakovostjo upo-
rabljene opreme, k i je v povprečju gotovo na nižji ravni kot v razvitih državah; 

— raziskovalci se šele v zadnjem času udeležujejo strokovnih srečanj s podobno 
intenzivnostjo kot kolegi iz razvitih držav; rezultat tega je v povprečju slabše 
obvladovanje govorniških spretnosti in (predvsem angleškega) jezika, kar je v 
skopo odmerjenih minutah za predstavitev zelo pomembno. 

Kljub izrečeni kritiki je splošen vtis vendarle zadovoljiv. Geografski informacijski 
sistemi nezadržno prodirajo na številna področja, tudi v državah "z gospodarstvom 
v prehodu". Posebno razveseljiva je učinkovita uporaba GIS-ov pri reševanju tako 
zahtevnih nalog, kot je na primer spremljanje in sanacija posledic černobilske 
jedrske nesreče. Vprašanje pa je, ali bodo lahko prodrli avtorji s prispevki, ki so jih 
predstavili na tej konferenci. Ti bodo namreč izdani le na CD-ROM-u. 

Marko Krevs 

Mednarodni posvet "Geografija in narodnosti" 

Med 8. in 11. septembrom 1993 je v Ljubljani potekal mednarodni posvet 
"Geografija in narodnosti", ki ga je na pobudo Komisije za prebivalstvena vpra-
šanja pri Mednarodni geografski zvezi (IGU) organiziral Oddelek za geografijo. 
Pripravljalni odbor je vodil član omenjene komisije Anton Gosar, pri izvedbi in 
organizaciji posveta so pomagali nekateri kolegi iz matične in strokovno sorodnih 
ustanov. Organizacijo prireditve je IGU poverila slovenskim geografom že leta 
1989 na zasedanju predsedstva v Greifswaldu (takrat Nemška demokratična repu-
blika). Specializirano strokovno komisijo je predvsem zanimalo teoretično opre-
deljevanje in razmejevanje etničnega raziskovalnega prostora. To področje demo-
grafije še ni obdelano v taki meri, kot je denimo vsebina naravnega in mehaničnega 
gibanja prebivalstva. Dogodki v Evropi in drugod so po letu 1989 potrdili umes-
tnost zastavljene ciljne premise. 

Posveta se je udeležilo 48 tujih geografov iz 19 dežel in petih celin sveta, svoje 
referate pa so predstavili in sodelovali v diskusiji tudi slovenski geografi in znan-
stveniki iz sorodnih raziskovalnih polj. Organizacijski odbor je zabeležil 183 ude-
ležencev. Organizator si je štel v čast, da so na posvetu bili navzoči Daniel Noin, 
predsednik komisije za prebivalstvena vprašanja, Wilbur Zelinsky, vodilni anglo-
saški demogeografski teoretik, in J. Jürgen Bahr, avtor novega in obsežnega 
učbenika "Bevölkerungsgeographie". Posveta se je udeležila tudi delegacija geo-
grafskega inštituta ameriškega zunanjega ministrstva ter skupina uredniškega 
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odbora ugledne strokovne revije GeoJournal (urednik Wolf Tietze), ki jo izdaja 
nizozemsko-angleško-ameriška založba Kluwer. Posvet sta v okviru zmožnosti 
podprla Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za znanost in tehnologijo. 
Uvodne misli sta posredovala zunanji minister in podpredsednik vlade Lojze 
Peterle ter minister za znanost in tehnologijo Rado Bohinc. 

Pripravljalnemu odboru je uspelo napovedati sestanek v številnih strokovnih 
revijah in biltenih. Posebno odmevna je bila akcija objave vsebinsko ustreznih 
slovenskih in tujih prispevkov v julijski (dva meseca pred posvetom) številki revije 
GeoJurnal. Ugodnega odmeva so bile deležne tudi barvne in črno-bele fotografije 
Ljubljane in slovenskih krajev z ustreznimi, strokovnimi podnapisi. Obiskovalcem 
otvoritvene svečanosti je organizator podaril lično dvojezično (slovensko-angleško) 
knjižico s programom posveta, povzetki referatov in opisom ekskurzijske poti. 
Uredila sta jo Mirko Pak in Anton Gosar. Za simultano prevajanje prispevkov iz 
slovenskega v angleški jezik in obratno so poskrbele prevajalke in tehniki Can-
karjevega doma. 

Prvi dan posveta je bil namenjen teoretskim in lokaciji sestanka ustrezajočim 
vsebinam. Vladimir Klemenčič je poročal o narodnostnih manjšinah v alpsko-
panonsko-jadranskem prostoru, Jože Velikonja je opredelil zakonitosti sodobnega 
komuniciranja med izseljenskimi skupnostmi, Daniel Noin je pregledal ustrezno 
literaturo, Wilbur Zelinsky je poskušal opredeliti pojem "etničnosti", Marek Koter 
pa ob koncu večernega zasedanja posamezne tipe etničnih skupnosti. 

Drugi dan so nastopili avtorji prispevkov oziroma referenti, katerih teme so bile 
naravnane na osrednjeevropski oziroma vzhodnoevropski prostor. Anton Gosar, 
Milan Bufon, Jernej Zupančič in Rado Genorio so analizirali etnični prostor v Slo-
veniji in sosedstvu oziroma opozorili na slovensko izseljeništvo. S to temo je na-
daljevala Felicita Medved, ki je razpravljala o življenju Slovencev v multietnični, 
vendar premišljeno centralistično naravnani švedski družbi. Avstrijec Peter Jordan 
je opravil koleracijo, v okviru katere je analiziral etnično čiste in funkcionalne 
regije na Hrvaškem in v Bosni; Anglež Frank Carter pa je obdelal morbidno temo o 
narodnostni pripadnosti kot vzroku migracij oziroma dejavniku zavračanja v druž-
bah Vzhodne Evrope. 

Direktor Geografskega inštituta State Departmenta William B. Wood in njegov 
sodelavec Lee R. Schwarz sta šla še dlje v obravnavi in dokazovanju dejstva, da je 
etnična pripadnost vzročni dejavnik večine vsiljenih migracij na našem planetu. 
Kveta Kalibova in Antonin Vaishar sta obravnavala etnične razmere na Češkem: 
prva je analizirala Rome, drugi pa je nanizal sociodemografske probleme v obmej-
nih regijah, ki so jih zapustili (bili pregnani) Nemci. Podiplomski študent iz Kala-
mazooja v državi Michigan, Latvijec Ilmars Mežs, je razčlenil etnične razmere v 
Latviji, kjer je alohtono rusko prebivalstvo številčno prehitelo domačine. Pavel Po-
lian je ob pomoči sodelavke Olge Gleser nanizal nekaj značilnosti pred-, med- in 
povojnih deportacij v Sovjetski zvezi, trije poljski avtorji, Christian Heffner, 
Wieslaw Drobek, Danuta Berlinska, so obravnavali etnične razmere v Šleziji. 
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Popoldne je Mirko Pak vodil ekskurzijo po Ljubljani. Opoldne je za udeležence 
posveta direktor univerzitetnega geografskega inštituta Marjan Ravbar priredil 
sprejem. Zvečer je v Vili Rožnik pristojno ministrstvo organiziralo sprejem in po-
govor z zunanjim ministrom. Naslednji dan je direktor Evropskega kartografskega 
inštituta iz Bruggea l.B.F. Kormoss predstavil problematiko kartiranja manjšin in 
etničnih skupnosti. Rüssel King je nanizal probleme, povezane z emigracijo v 
Italijo, Andre-Louis Sanguin pa je ob Hansjoergu Breyu razčlenil podobo etnično 
razdeljenega Cipra. Iz židovskega zornega kota je etnično problematiko opredelil 
Yosseph Shilhav. S problematiko urbanizacije in spremenjenega, izboljšanega 
medrasnega sožitja v Južni Afriki so se spopadli Hermanus Geyer ter Ulrich Juer-
gens in Juergen Baehr. Mei-Ling Hsu je analizirala prebivalstveno rast manjšinskih 
skupnosti na Kitajskem, Huw Jones pa je kritično osvetlil imigracijsko politiko 
sodobne Avstralije. Predavateljski del posveta je sklenila naša rojakinja, dobitnica 
številnih ameriških strokovnih priznanj, Lydia Mihelič-Pulsipher. Obravnavala je 
psihosocialne komplekse ob srečanju zahodnih in drugače razvitih kultur in jih 
osvetlila s pogledi s turističnih potovanj po Karibih. 

Organizator je pripravil ekskurzijo, ki je najprej vodila v osrčje slovenskega 
alpskega sveta, na Bled. Udeleženci so v prostorih Triglavskega narodnega parka 
na videoposnetku najprej spoznavali posebnosti, nato pa, v pogovoru z direktorjem 
ustanove, tudi probleme, s katerimi se ta ustanova spopada. Zvečer je državni 
sekretar Rado Genorio v imenu Ministrstva za znanost in tehnologijo v prostorih 
hotela Park pripravil sprejem. Simpozij je bil sklenjen z ekskurzijo po treh deželah 
alpsko-jadranskega prostora. Najprej so se gostje pogovorili z direktorjem Zvezne 
gimnazije za Slovence v Celovcu, dr. Reginaldom Vospernikom, nato pa so preko 
izrazito obremenjenega mejnega prehoda Megvarje-Vrata nadaljevali pot v 
Furlanijo-Julijsko krajino in za kosilo prispeli na Grad Dobrovo, kjer sta jim 
goriška (Italija) in novogoriška (Slovenija) občina pripravili sprejem. To je bila 
tudi priložnost, da spoznajo delo in se pogovorijo z vodilnimi možmi Slovenskega 
raziskovalnega instituta (SLORI) iz Trsta. Počez čez italijansko ozemlje in zaledje 
Trsta je v nadaljevanju vodila pot v slovensko Koprsko Primorje. Zaradi zamude 
do pogovora z italijansko manjšino v Piranu žal ni prišlo. Pač pa so nam orga-
nizatorji srečanja prepustili bogato obloženo mizo. 

Posvet v Ljubljani "Geografija in narodnosti"/"Ethnicity and Geography" je bil 
deležen splošne pohvale. Zahvalo je prireditvenemu odboru v pisni obliki 
posredovalo 23 posameznikov. Predsednik komisije za prebivalstvena vprašanja je 
v internem biltenu in reviji GeoJurnal pozitivno poročal o organizaciji in vsebini 
posveta. Prispevke, predstavljene na posvetu, je Inštitut za geografije Univerze v 
Ljubljane natisnil le štiri mesece kasneje. Izšli so v redni, triindvajseti številki 
strokovne revije inštituta. Izredno lična je (prvič) barvna naslovna stran revije: v 
osredju naslovnice je karta Evrope, na kateri je slovenska poštna znamka. "Geo-
graphica Slovenica 23" je bila razprodana v najkrajšem času. 

Anton Gosar 
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Konferenca: Okolje in kvaliteta življenja v Srednji Evropi: 
problemi prehoda 

Osnovni organizator in pobudnik te mednarodne regionalne konference je bila 
Mednarodna geografska unija (IGU), ki je neposredno organizacijo srečanja zau-
pala Karlovi univerzi v Pragi. Priprave na konferenco so bile temeljite, v njih je 
sodelovala tudi Zveza geografskih društev Slovenije in Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo Republike Slovenije. Osrednji del konference je bil od 22. do 26. 
avgusta 1994 v Pragi. Vsa konferenčna dejavnost je potekala v Palači kulture 
(VySehrad), to je po zasnovi in ideji podobna zgradba kot naš Cankarjev dom. Ob 
osrednjem delu konference, zasedanjih, je bila organizirana še cela vrsta pred- in 
pokonferenčnih srečanj, razstav, različnih prireditev ter najrazličnejših eno- ali 
večdnevnih ekskurzij. Organizacija konference je bila skromna in brezosebna. 

Delo konference je potekalo na štirih plenarnih zasedanjih in v šestih tematskih 
skupinah, ki so bili razdeljene v več problemskih sklopov. Spodnji pregled pro-
blemskih sklopov in tematskih skupin odslikava dogajanje in usmeritev konference. 
Organizatorji konference so obljubili, da bodo prispevki v najkrajšem času 
dostopni v obliki CD-ROM-a, vendar ni videti, da se bo to tudi zgodilo. Prav tako 
ni predvideno, da bi bil natisnjen zbornik konference. Na konferenco se je iz 
Slovenije prijavilo približno dvajset udeležencev, vendar se je večje število pri-
javljenih ni udeležilo, čeprav je Ministrstvo za znanost zagotovilo kritje potnih 
stroškov. Na žalost tudi ni bilo sicer najavljenega nastopa Rada Genoria na 
otvoritveni slovesnosti. Svoje prispevke je z referati ali na posterjih predstavilo 
dvanajst slovenskih geografov, njihovi priimki so navedeni v oklepaju ob naslovu 
tematske skupine, v okviru katere so imeli svojo predstavitev. 

A. Nastanek "nove Srednje Evrope": 
— naš spreminjajoči svet; 
— Srednja Evropa: iskanje nove indentitete: 

— pogledi na Srednjo Evropo: nekdanji, današnji in prihodnji, 
— "železna zavesa" in njeni učinki ter problemi manjšin; 

— rekonstrukcija Srednje Evrope: problemi in perspektive: 
— ekonomska obnova in problemi privatizacije v Srednji Evropi, 
— spreminjanje odnosov v družbi: nova socialna in politična klima v Srednji 

Evropi, 
— okolje v Srednji Evropi: rekonstrukcija in sodelovanje, 
— spreminjanje srednjeevropskih mest; 

— migracije in problemi beguncev: 
— slika mobilnosti Srednje in Vzhodne Evrope, 
— ekonomske in etnične migracije: Vzhodna Evropa in Bližnji vzhod, 
— migracije in begunci v današnjem svetu, 
— politike državljanstva in mednarodne migracije. 
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B. Okolje in pokrajina: 
— okolje in družba v geografski luči: 

— filozofija odnosov med človekom in naravo, humana ekologija, 
— okolje, razvoj in nosilnost (okolja); 

— družba, pokrajina in ekologija, 
— pokrajinska ekologija (geoekologija) in kartiranje pokrajine, 
— historična ekologija in historične pokrajine, 
— urejanje in planiranje pokrajine; raba tal (Gams), 

— geografija in varstvo narave: 
— urejanje in varstvo naravnih virov, 
— urejanje, varstvo in zaščita narave: različne izkušnje (Kranjc, Lovrenčak); 

— politike okolja, planiranja in urejanja (Šebenik): 
— trendi v politikah okolja, 
— geografija in ocenjevanje vplivov okolja, 
— prispevki k opazovanju in ocenjevanju kvalitete okolja, 
— planiranje in urejanje okolja, 
— problemi okolja v urbanem okolju, 
— okolje, nove tehnologije in spremembe v metropolitanskih območjih, 
— urejanje okolja v območjih morij v Vzhodni Evropi. 

C. Geografski informacijski sistemi, kartografski sistemi in daljinsko zaznavanje 
(remote sensing): 
— geografski informacijski sistemi v akciji (Krevs, Gabrovec, Orožen Adamič, 

Perko), 
— kartiranje okolja, 
— daljinsko zaznavanje in okolje. 

D. Fizična geografija: 
— splošni problemi in perspektive fizične geografije; 
— dinamična in inženirska geomorfologija; 
— klimatske in hidrološke spremembe: 

— klimatske spremembe: svetovni in regionalni klimatski sistemi in klimatske 
variacije, 

— vodni viri in raziskave vodne bilance; 
— naravne nesreče, katastrofe in nevarnosti (Perko, Orožen Adamič, Topole): 

— pristop k naravnim nesrečam, katastrofam in nevarnostim, 
— spreminjajoča podoba nesreč v velikih urbanih aglomeracijah. 

E. Družbena geografija: 
— poglavitni tokovi geografske misli; 
— okolje in družba: 

— spremembe okolja: pespektive, vrednote in obnašanje človeštva, 
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— ocenjevanje "kakovosti življenja", 
— okolje in zdravje v geografski luči, 
— socialna struktura, politična dinamika, kulturna, etnična in verska slika, 
— spol in spremembe okolja, 

— ekonomska rekonstrukcija, 
— spreminjanje slike razvoja, industrije in mednarodne trgovine; 
— transport in uslužne dejavnosti; 
— spreminjenja slike kmetijstva in kmečke ekonomije; 
— nosilni kmetijski sistemi (Belec); 
— rekreacija in turizem; 

— urbana, regionalna in lokalna rekonstrukcija: 
— urbani sistemi in današnja stopnja urbanizacije (Ravbar), 
— spreminjanje notranje strukture metropolitanskih območij in urbanih 

aglomeracij, 
— regionalni razvoj in politike regonalnega sodelovanja, 
— rekonstrukcija krajevnih oblasti in razvoj. 

F. Geografska vzgoja in vzgoja o okolju: 
— okolje in sistem geografske vzgoje, 
— treba se je zavedati, 
— postati profesionalec, 
— dvigniti zavest javnosti, 
— raziskovalni projekti v geografski vzgoji in vzgoji o okolju. 

Vseh udeležencev konference je bilo približno 1000 iz 65 držav z vsega sveta. 
Svoje referate ali posterje je predstavilo približno 600 udeležencev. To je bila zelo 
velika konferenca in zato ni bilo mogoče slediti vsemu dogajanju. V okviru 
možnosti smo se med seboj dogovarjali o kar se je le dalo celovitem spremljanju 
konference. Andrej Kranjc je bil s strani Zveze geografskih društev Slovenije za-
dolžen, da se udeleži zasedanj Mednarodne geografske unije. Edini od Slovencev 
je imel tudi Čast, d a j e vodil enega od tematskih sklopov (B3, Geografija in varstvo 
narave). Namen srečanj Mednarodne geografske unije je bil, da bi okrepili stike 
med posameznimi nacionalnimi komiteji, izboljšali izmenjavo idej med deželami in 
izboljšali notranjo organiziranost. Trenutno je v geografski uniji 26 najrazličnejših 
komisij in 6 študijskih skupin. Pojavlja se vedno več želja za ustanavljanje novih 
komisij. Vodstvo geografske unije pa si prizadeva za zmanjševanje števila oziroma 
za združevanje komisij v skupine. Osrednja naloga Mednarodne geografske unije je 
podpirati raziskovalno delo, si prizadevati za uveljavljanje geografije in zagotoviti 
večji vpliv geografije v izobraževalnem sistemu. To so bile tudi osrednje misli 
sklepne deklaracije konference. 

Predstavniki posameznih organizacijskih odborov so predstavili in povabili 
geografe na naslednje konference: 
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— svetovni geografski kongres leta 1996 v Haagu, 
— svetovni geografski kongres leta 2000 v Seulu, 
— regionalno konferenco leta 1995 na Kubi, 
— regionalno konferenco leta 1998 v Lizboni 
— 1. južnoafriško mednarodno geografsko konferenco leta 1995 v Durbanu v JAR, 
— tematsko konferenco (Geografija in svetovne spremembe) leta 1995 v Moskvi. 

Iz Slovenije smo prinesli nekaj gradiva o naši državi in dosežkih naše 
geografije, ki smo ga razdelili udeležencem konference. Kljub vsemu pa je škoda, 
da se nismo bolje organizirali in agresivneje predstavili, reklamirali Slovenijo. Tu 
so bili učitelji, profesorji, raziskovalci iz vsega sveta, prenašalci geografskega 
znanja med ljudi. Celo tu, in to geografi, so nas večkrat vprašali: "Kje pa je ta 
dežela?" 

Milan Orožen Adamič 

Der Wandel des ländlichen Raums in Südosteuropa. 
Spremembe podeželja v Jugovzhodni Evropi 

Leipzig, 27.-29. junij 1994. 

Močno povečano zanimanje za problematiko regionalnega razvoja v Evropi se 
kaže v vrsti mednarodnih strokovnih sestankov, ki seveda niso brez geopolitičnih 
namenov. Za nas so še posebej zanimivi tisti, ki se ukvarjajo z Jugovzhodno in Sre-
dnjo Evropo in na katere smo sedaj že redno vabljeni tudi slovenski geografi. 
Takšen simpozij je v Leipzigu organizirala Südosteuropa Gesellschaft iz Münchna. 
Udeležilo se ga je blizu sto strokovnjakov raznih strok iz Nemčije, Avstrije, 
Madžarske, Slovaške, Romunije, Poljske, Ukrajine, Hrvaške in iz Slovenije, 
V. Klemenčič z referatom "Razvoj podeželja v Sloveniji" in M. Pak z referatom 
"Kmetijstvo in podeželje v novih razmerah v Sloveniji". 

Obravnavana je bila široka problematika podeželja, od najnovejših sprememb v 
organizaciji kmetijstva, povezanih z denacionalizacijo, do preobrazbe naselij in 
infrastrukture na podeželju. Čeprav so osnovni problemi kmetijstva v vseh bivših 
socialističnih državah podobni, se pota nove organiziranosti kmetijstva v marsičem 
razlikujejo. Tako je v vzhodnih deželah Nemčije in na Madžarskem, kjer se je 
kmetijstvo po uspešnosti skoraj že lahko kosalo z zahodnoevropskim, predvsem 
manj drobljenja kmetijskih zemljišč kot v drugih državah. Vse države pa z 
vključitvijo v tržno gospodarstvo že doživljajo posledice konkurence močno sub-
vencionirane zahodnoevropske kmetijske pridelave. To je na zunaj najbolj vidno v 
zmanjševanju obdelovalnih površin. V Baltskih državah, Romuniji in Bolgariji za 
15 do 20 %, v vzhodnih deželah Nemčije za do 30 %, pri čemer naj bi bilo še 
nadaljnjih 3 0 % kmetijskih zemljišč ekstenzivno obdelanih. Povsod se je tudi 
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močno zmanjšalo število živine in zaposlenih v kmetijstvu, sicer pa zaradi najno-
vejših razvojnih procesov kmetijske delovne sile v glavnem povsod primanjkuje. 
Kmetijstvo v zahodnih deželah Nemčije je še posebej prizadeto zaradi kmetijske 
politike Evropske skupnosti, posledice tega smo imeli priložnost videti ob obisku 
kmetijskega posestva. 

V kmetijstvu in na podeželju se na sploh otepajo z nerazvito infrastrukturo, ki je 
praktično prvi pogoj bodočega razvoja podeželja. To pove že nekaj naslovov re-
feratov: preobrazba pridelave in infrastrukture v madžarskem kmetijstvu, spre-
membe na podeželju in v podeželskih naseljih na Madžarskem, podobno na 
Slovaškem ter v drugih državah. 

Splošna ocena velja za vse obravnavane države: treba je povečati prizadevanja 
za razvoj podeželja ne samo v kmetijski, temveč tudi v njegovi bivalni, turistični in 
drugih funkcijah, še posebej pa v njegovi infrastrukturni opremljenosti kot pogoju 
skladnejšega razvoja. 

Omeniti kaže tudi, da ni bilo mogoče spregledati razlik v številu povabljenih in 
tudi sodelujočih v simpozijskih aktivnostih iz posameznih držav. Slovenija je, zlasti 
po zaslugi geografov, doživela nekakšno srednjo stopnjo zanimanja. 

Ekskurzija zadnjega dne zasedanja nas je vodila na severno obrobje Leipziga, v 
predele preko petdeset metrov globokih premogokopov, kar je poleg drugega 
povsem degradiralo podeželje. Revitalizacija je seveda dolgotrajen proces. Drugo 
nasilje nad podeželjem pomeni ekspanzija mesta kot nemškega okna proti vzhodu 
in jugovzhodu Evrope, kar se še posebej kaže v gradnji številnih velikih naku-
povalnih središč, proizvodnih objektov in drugih ustanov ter predvsem velikega 
sejmišča, ki naj bi Leipzigu povrnil vsaj del predvojne svetovne sejemske veljave. 
Tudi ogled družbenega kmetijskega posestva je pokazal najbolj temne plati pre-
hoda v tržno gospodarstvo s popolnim propadanjem in negotovo prihodnostjo. 

Mirko Pak 

Zasedanje Komisije za urbani razvoj in urbano življenje (Urban 
Development and Urban Life), Mednarodne geografske unije, 

Berlin 15. do 20. avgust 1994. 

Komisija za urbani razvoj in urbano življenje je imela svoje vsakoletno za-
sedanje v Berlinu nekaj dni pred Regionalno konferenco v Pragi. Tja je bil 
prenešen tudi zaključek zasedanja, ki se ga zaradi odhoda na Konferenco o regio-
nalnem sodelovanju v Evropi v Kopenhagnu, nisem mogel udeležiti, žal tudi ne 
celodnevne ekskurzije po Berlinu in njegovem obmestju. Tako mi tudi niso znani 
sklepi zasedanja te dokaj dejavne Komisije MGU. Ta tematika, ki naj bi težiščno 
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obravnavala prestrukturiranje urbanih sistemov v Srednji in Vzhodni Evropi, 
urbano identiteto, podobo mesta in urbani marketing ter nezaposlenost in nefor-
malno ekonomijo v mestih, se je v veliki meri raztegnila še na sekcijo Regionalne 
konference v Pragi o analizah in modelih urbanihsistemov. 

Kot je značilno za tovrstna zasedanja, je bila zaradi silno pestre sestave udele-
žencev iz Prage, obeh Amerik in Azije tudi predstavljena tematika raznovrstna, 
zlasti tista neevropskih udeležencev pa še posebej regionalno naravnana. Problem 
velikih mest in mestnih aglomeracij Kitajske, Japonske, J. Koreje, pa tudi nekaterih 
držav bivše SZ, so že zaradi samega predmeta obravnave vzbudili posebno po-
zornost, še posebej zaradi učinkov prehoda v tržno gospodarstvo. Iz tega razloga bi 
lahko obravnavana urbana naselja razdelili na tri skupine: hitro se razvijajoča 
velemesta bivših socialističnih držav in na drugih celinah, mesta držav bivšega 
socialističnega sistema in stara mesta razvitega sveta. Vendar so pri dobršnem delu 
izmed 45 referatov izstopale napovedane tri tematike, močno pa je zaostajalo 
zanimanje za metodološka vprašanja paleogeografskih raziskovanj, ki so bila v 
preteklosti mnogo bolj v ospredju. 

Poudarjeno zanimanje za urbane sisteme je vsekakor posledica povečanega za-
nimanja evropskih geografov za problematiko regionalnega in seveda tudi urbanega 
razvoja po političnih spremembah na začetku devetdesetih let, še posebej po 
odstranitvi železne zavese med zahodom in vzhodom. Zato ne preseneča večje šte-
vilo referatov zahodnoevropskih geografov o tej tematiki. To sproža tudi živahne 
razprave, v katerih se omenja, seveda mnogo redkeje kot druge države, tudi Slo-
venija, dežele, ki ležijo južneje od nje, pa praktično nikoli. Tovrstna razmišljanja so 
večinoma osredotočena na bodoči razvoj. V tem okviru je imel referat z naslovom 
The impact of the Recent Socio-political and Economic changes on the Deve-
lopment of Slovenian Towns tudi podpisani. V to skupino referatov bi nekako šteli 
še vsebine o nacionalnih naselbinskih sistemih Finske, Indije, Kanade, Japonske in 
drugih držav. 

Z gospodarskega področja urbane geografije so bili v ospredju referati, pa tudi 
razprava o urbanem marketingu, urbani identiteti in gospodarskih perspektivah 
mestnega razvoja. O tem je tekla beseda tudi ob drugih referatih, ki so se ukvarjali 
s specifičnimi problemi velikih mest Toronta, Meksika, Seula, glavnega mesta 
bodoče vodilne gospodarske sile tega dela sveta, pa Detroita, Amsterdama, 
Londona, Rima in drugih. Precej besed je veljalo razmišljanju, kaj pravzaprav je 
predmet marketinške geografije. Iz referatov, navedene literature (vsi referati so bili 
razmnoženi) ter razprave je vedno bolj kazalo na aplikativne Študije konstituivnih 
elementov gospodarske, socialne in funkcijske zgradbe mest. 

Posebej je bilo pogrešati raziskave o mestnem prebivalstvu in o posameznih 
strukturnih elementih mestnega prostora, ki so bile v preteklosti nekako mnogo bolj 
številne na tovrstnih strokovnih srečanjih, kot so urbanizacija, klasifikacija mesta, 
socialna zgradba, posamezne gospodarske in negospodarske funkcije mesta, mestni 
promet in podobno. 
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Otvoritev Konference je sicer bila na Oddelku za geografijo FU (Frei Uni-
versität), kjer so ob tej priložnosti odprli razstavo s težiščem na aplikativnih štu-
dijah Berlina, posebej za potrebe njegove prenove. Ves ostali del pa je potekal v 
Hotelu Steglitz v istoimenskem središču nekdanjega ameriškega dela Berlina. Sicer 
pa ta trenutek ustreznejšega mesta v Evropi verjetno ne bi našli. Na vsakem koraku 
je namreč bilo mogoče srečati stare in nove elemente Berlina. Še posebej velja to 
za vzhodni del mesta, katerega središče doživlja prenovo; šele naslednje leto bodo 
začeli delovati novi poslovni, trgovski, pa tudi rezidenčni predeli, četrti in ulice. Ob 
redkih ostankih Berlinskega zidu, ki je povsem izginil iz vsakdanjika Berlinčanov, 
je pa posredno navzoč domala na vsakem koraku, tudi še niso začeli z gradnjo 
novih in obnovo starih palač za potrebe nove administracije prve gospodarske sile 
Evrope. Proti obrobju mesta je staro še zelo navzoče, s tem da so proizvodni obrati 
skoraj v celoti opuščeni in so marsikatere površine, med katerimi izstopajo 
železniške, slabše oskrbovane kot v manj razvitih državah Evrope. Tudi tako bo-
gata država bo v svoji novi prestolnici še lep čas celila rane neustreznega razvoja. 

Mirko Pak 
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