Priznanja
Slovensko ekološko gibanje, Inštitut prevent d.o.o. in Konfederacija sindikatov
'90 Slovenije so na slovesnosti, k i j e bila 19. januarja 1995, podelili zlato plaketo
prof. dr. Avguštinu L a h u , znanstvenemu svetniku SAZU. Priznanje j e dobil za
uspešno delo in znanstvenoraziskovalne dosežke pri varstvu in urejanju okolja.
Gimnazija Koper j e ob svoji 50-letnici podelila prof. dr. Mavriciju Z g o n i k u
posebno priznanje za njegovo pionirsko delo in vzorno vodenje ustanove v obdobju
1945-1950. Slovesnost j e bila v koprskem gledališču 20. oktobra 1995.
Slovensko kulturno društvo Planika iz Kanalske doline j e na posvetu o večkulturnem sobivanju v "novi" Evropi podelilo prof. dr. Vladimirju K l e m e n č i č u
posebno priznanje za pionirsko delo med Slovenci v Kanalski dolini oziroma za
vsestransko pomoč manjšinskim prizadevanjem za plodno večkulturno sožitje.
Na predlog Filozofske fakultete j e ob letošnjem (1995) dnevu ljubljanske univerze
rektor dr. Alojzij Kralj podelil našemu kolegu, prof. dr. Vladimirju K l e m e n č i č u ,
Slovesno listino Univerze. Prejel j o j e za zasluge pri vzpostavljanju mednarodnih
strokovnih povezav, še posebno za vzdrževanje stikov z zamejskimi slovenskimi
znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter univerzami v našem sosedstvu.
Skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti j e na svojem rednem volilnem zasedanju, ki j e bilo 6. junija 1995, izvolila dr. Andreja K r a n j c a , znanstvenega svetnika in predstojnika Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne,
za izrednega člana SAZU.
Na 1. letnem kongresu hrvaških geografov, 12.oktobra 1995, j e bil dr. Mirko P a k
imenovan za častnega člana GDH.

Čestitamo!
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Dela 11, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete,
Ljubljana 1995, 205 str.
Enajsta številka Dela, ki je izšla spomladi, je namenjena predstavitvi raziskovalnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo na dveh področjih raziskovanju alpskega sveta in mest. Že od leta 1993 namreč potekata raziskovalni nalogi Pokrajinska
struktura in problematika severozahodnega alpskega sveta Slovenije in Slovenska
mesta, ki še nista končani, zato so v publikaciji predstavljena predvsem teoretska in
metodološka izhodišča in delni rezultati raziskovanja.
Sklop raziskovanj fizičnogeografskih značilnosti alpskega sveta predstavljata
prispevka M. Hrvatina Nekatere morfološke in hidrološke poteze povirja Baške grape ter M. Krevsa in D. Ogrina Nekateri rezultati klimatskih meritev v Planici s poudarkom na meritvah terminalnih poganjkov dreves. Prvi predstavlja geomorfološkohidrološke razmere slabo raziskanega območja Baške grape in aplikativni pomen
tovrstnih raziskav, v drugem prispevku pa je v ospredju preverjanje metodološkega
pristopa, to je meritev drevesnih prirastkov kot kazalca podnebnih in rastiščnih razmer.
Obsežno terensko delo, v katerega so bili vključeni tudi študenti, naj bi bilo v prihodnje še dopolnjeno in s tem preverjeni tudi rezultati tega prispevka.
Prispevka Krajevna identiteta na primeru Srednje in Zgornje Gorenjske M. M.
Klemenčiča in Plužna pri Bovcu, primer transformacije obmejnega naselja, njegovega prebivalstva in zemljišča J. Kunaverja pa se lotevata družbene problematike
alpskega sveta. Prvi obravnava spreminjanje odnosa prebivalstva do okolja oz. pripadnosti skupnosti, ki je nastalo s spreminjanjem tradicionalne agrarne družbe, načina
življenja in mobilnosti prebivalstva. Članek o Plužni obravnava območje depopulacije in razkroja socialne strukture naselja, ki ima ugodne naravne razmere za razvoj
turizma in zaradi bližine zaposlitvenega centra tudi za naselitev.
Problematiko mest obravnava večje število prispevkov. V njih je v ospredju pogosto preverjanje izbrane metodologije obravnavanja značilnosti slovenskih mestnih
naselij. Prispevek I. Vrišerja Opredelitev mest in mestnih občin v republiki Sloveniji
nas seznanja z različnimi merili in tako dobljenimi opredelitvami mest. Zaradi raznolikosti slovenskih mestnih naselij pomeni izbira ustreznega merila namreč precejšen
problem. Prispevek Magistralno in regionalno cestno omrežje in občinska središča v
Sloveniji, katerega avtorje A. Černe, analizira prometno povezanost in razlike med
občinskimi središči, ki leže na slovenskem prometnem križu in zunaj njega, ter
ugotavlja povezanost med velikostjo občinskih središč (številom prebivalstva) in
prometno povezanostjo (številom cest) ter prometnimi tokovi (številom vozil).
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Sledita prispevka, ki se ukvarjata z zgradbo slovenskih mest: M. Paka Socialnogeografska zgradba slovenskih mest na kvalitetnem prehodu in D. Rebernika Tipologija stanovanjskih območij ob uporabi metode razvrščanja v skupine na primeru
Celja, Kopra in Novega mesta. Vsebino prvega najboljše predstavi naslednji odstavek besedila: "Novejši razvoj je dokaj homogeno socialno zgradbo mest močno zrahljal, še posebej v ožjem pomenu socialne zgradbe, to je v ekonomskih obeležjih, ki
so jim blizu zlasti starostna sestava in s tem povezana reprodukcijska sposobnost
prebivalstva. Tako je ugodnejši prebivalstveni razvoj v naših mestih vezan izključno
le na najnovejšo urbanizacijo." (Cit. str. 128.)
Drugi prispevek pa se loteva tipologije stanovanjskih območij na primeru treh
mest in preverja ustreznost izbrane metodologije. Avtor ugotavlja pomembno povezanost morfološke zgradbe mesta in socialne strukture prebivalstva.
Prispevek M. Jeršiča Bližnja rekreacija prebivalcev mesta Ljubljane prinaša rezulate raziskovanja, vsebina je razvidna iz naslova, ki temelji na kazalcih, pridobljenih
z obsežnim anketiranjem in kartiranjem. Avtor ugotavlja, da med glavnimi prostočasnimi dejavnostmi Ljubljančanov niso izrazite (športne) prostočasne dejavnosti,
ampak vsaj pri starejši populaciji predvsem ekstenzivne oblike, ki kažejo navezanost
na podeželje in imajo poleg rekreacijskih tudi dodatne motive, kot sta proizvodni in
oskrbni.
Šesti prispevek Značilnosti, vzroki in posledice procesa deindustrializacije v
Mariboru avtorice A. Slavec je kratek povzetek sicer obsežnega magistrskega dela, v
katerem so predstavljene značilnosti deindustrializacije v Mariboru. Za razliko od
razvitih kapitalističnih držav gre v tem primeru za proces negativne deindustrializacije, saj zmanjševanje zaposlenih v industriji ni posledica racionalizacije, intenzifikacije in tehnoloških sprememb, ampak neracionalnega zaposlovanja v preteklosti in t.i. skrite brezposelnosti.
V zadnjem prispevku Teoretično-metodološki vidiki sistemskega geografskega
raziskovanja pokrajinske degradacije nas avtor D. Plut opozarja na problem proučevanja zapletenega odnosa med človekom in okoljem, katerega posledici sta tudi
čezmerna obremenitev in degradacija okolja. Predstavlja različne metodološke prijeme in modele proučevanja, ki izvirajo iz splošne sistemske teorije.
Korak naprej pomeni razvijajoči se integrirani (regionalni) geo-eko-socialni pristop, ki vodi k celovitejšemu pojmovanju in obravnavanju pokrajinskih procesov
preoblikovanja in tako nastalih (tudi negativnih) sprememb v okolju.
Zadnja številka Del predstavlja predvsem teoretično-metodološke pristope ter
delne rezultate individualnih raziskovanj znotraj omenjenih vsebinskih sklopov. Kot
v uvodniku navaja urednik M. M. Klemenčič, naj bi bila nastala publikacija priložnost za ovrednotenje in morebitno preusmeritev težišča raziskovalnega dela ter
njegovo aktualizacijo, predvsem pa naj bi vodila k celovitejšemu prikazu obeh
problematik.
Valentina Brečko
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Znanstvena revija, 1994, Maribor 1995.
Nova številka Znanstvene revije (1.6, št. 1), ki jo izdaja Znanstveni inštitut Pedagoške fakultete v Mariboru, je tokrat drugič namenjena geografskim vsebinam. V
njej sodelavci Pedagoške fakultete ter nekateri drugi vabljeni geografi, med njimi
tudi dva madžarska, objavljajo zelo zanimive razprave iz svojega tekočega znanstveno-raziskovalnega dela ter poglede na širšo problematiko o nastanku Blatnega jezera, o kakovosti bivalnega okolja in drugem. In ker je poleg aktualnosti in strokovne
tehtnosti tudi v metodološko-tehničnem pogledu zaznati precej svežine, je ta številka
Znanstvene revije nedvomno tehten strokovni prispevek tudi na teoretsko-metodološkem področju.
Glede na vsebino so prispevki razdeljeni na dva dela. V prvem so prispevki o
problematiki obmejnega območja ob slovensko-hrvaški mejinastali v okviru projekta
Socioekonomska in demografska problematika obmejnih območij ob nastanku državne meje, vsi drugi prispevki pa so uvrščeni v drugi del.
V prvem delu B. Belec s številnimi podatki, tabelami in kartogrami prikazuje čezmejno zemljiško-posestno pomešanost v ormoški občini, kije še posebej značilna za
vinorodna obmejna območja. Podobna je tudi analiza Ludvika Olasa o vplivu nove
državne meje na zaposlovanje delavcev in na razvoj Lendave, pri čemer se je avtor
oprl predvsem na analizo zmanjšanja števila zaposlenih glede na narodnostno in
izobrazbeno sestavo. Uroš in Damjana Horvat-Počkaj obravnavata naravno in selitveno gibanje prebivalstva v Sloveniji, zlastiv štirih občinah ob slovensko-hrvaški
meji v SV Sloveniji, s čimer sta nekako zaokrožila to tematiko svojih poročil o demogeografskih gibanjih v SV Sloveniji {Dela 11, Geografski vestnik 1992, Geographica Slovenica 23, Dela 10, Geografski obzornik 1992. Podobno obsežen je članek
S. Pelea o prometu v obmejnem območju severovzhodnega dela slovensko-hrvaške
meje, ki je večinoma namenjen prikazu rezultatov anketiranja čezmejnega prometa
in prometnih tokov. Ta sklop referatov končuje prispevek K. Kolenc-Kolnik o pouku
geografije z vidika povezovanja in razumevanja sosednjih držav. Težišče prispevka
so rezultati raziskave o pogledih dijakov na sosedstvo s Hrvaško.
Drugi del začenja splošni prikaz prostorskih dogajanj v Sloveniji kot novi državi,
kateremu so dodane že nekajkrat doma in v tujini objavljene karte. Podobno splošno
pregleden je prispevek M. Ravbarja o aktualnih vidikih geografskega raziskovanja
regionalnega razvoja na primeru Slovenije. Kratek, toda za poznavanje razvoja obmestja Maribora sila zanimiv je prispevek B. Kerta o socialnogeografskem razvoju
vzhodnih Mariborskih goric v obdobju zadnjih tridesetih let. Seveda pa nista nič
manj dragocena tudi prispevka I. Žiberne o suši na Dravskem polju in o vplivu vremenskih tipov na onesnaženost zraka z SO2 v Mariboru. Teoretsko-metodološa je
raziskava V. Drozga o kakovosti bivanja, ki je vsekakor zelo uporabna za številnejša
in temeljitejša tovrstna preučevanja.
V ostalih treh prispevkih A. Vovk piše o lastnosti prsti na puhlici v Sp. Avstriji,
M. Veress o nastanku Blatnega jezera in K. Lakotar o pomenu videotehnike pri
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pripravah na pouk geografije. Na končuje treba omeniti dosledno razdelitev člankov
na številna kratka poglavja, kar nedvomno koristi njihovi jasnosti, pa tudi uporabnosti.
Mirko Pak

Igor Šebenik
Pokrajinske značilnosti manjših neurejenih odlagališč odpadkov v Sloveniji
(z zasnovo akcijskega načrta ureditve in oceno tveganja onesnaženja podzemnih
voda). — Geographica Slovenica, 26/1, 132 strani, Ljubljana 1994.
Tudi zadnja številka periodične publikacije Geographica Slovenica, ki jo izdaja
Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, je izšla v dveh zvezkih. V vsakem je objavljena po ena samostojna študija. Zanju je značilno, da zajemata, obravnavata in z
znanstvenoraziskovalnega vidika predstavljata, načenjata in razčlenjujeta izredno
perečo problematiko, ki je večplastna in neposredno povezana z okoljem in njegovimi značilnostmi kakor tudi z utripom in načinom vsakdanjega življenja v izbranih
slovenskih pokrajinah ali v njenih značilnih predelih.
Z razvojem gospodarstva in civilizacijsko-porabniških dobrin se povečujejo količine in zvrsti najrazličnejših odpadkov, ki bremenijo in ogrožajo normalen razvoj
pokrajine in vplivajo na kakovost življenjskega okolja. Prav zato so potrebna in
upravičena mnogotera strokovna prizadevanja za zgraditev urejenih in varnih odlagališč industrijskih, gospodinjskih in komunalnih odpadkov. Kljub temu pa se pojavljajo iz leta v leto nova "črna", neurejena in nezavarovana odlagališča odpadkov, ki
ne kvarijo samo pokrajinskega videza, temveč ogrožajo med drugim tudi vodne vire,
rodovitnost prsti, rastje, človekova bivališča itd. Avtor med drugim ocenjuje, d a j e v
Sloveniji od 50.000 do 60.000 majhnih in neurejenih odlagališč, na katerih je nakopičeno blizu dva milijona prostorninskih metrov pretežno trdih odpadkov. Ob tem
velja poudariti, da ima v naši državi kar tri četrtine prebivalstva urejeno zbiranje in
reden odvoz komunalnih odpadkov. Zato so črna odlagališča odsev pomanjkljivega
sistema zbiranja odpadkov, naselbinske strukture, nagle deagrarizacije in suburbanizacije podeželja in ne nazadnje nizke stopnje kulturne in splošne civilizacijske (to je
okoljevarstvene) osveščenosti prebivalstva tako v mestih in industrijskih naseljih
kakor tudi na podeželju. Neurejena odlagališča odpadkov so v pokrajini oziroma v
prostoru tista moteča prvina, ki opozarja na vzvišen in odtujen človekov odnos do
okolja in njegovih sestavin. Marsikdaj ugotavljamo, da prihaja do degradacijskih
pokrajinskih procesov zaradi človekove brezbrižnosti, nadutosti in gospodovalnosti,
v njegovem lažnem in samozavestnem prepričanju, da je gospodar narave in okolja
ter njegovih procesov, usmerjevalec premnogih naravnih in prostorskih zakonitosti
ter neprekosljiv preoblikovalec pokrajinskih sestavin.
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Problematiko neurejenega, "črnega" odlaganja odpadkov je avtor predstavil v
osmih poglavjih. Uvodnemu razmisleku, ki z načelno teoretičnega vidika opredeljuje
odpadke in njihova neurejena odlagališča, sledi drugo poglavje. V njem so zarisana
geografsko-prostorska izhodišča in vsebinska zasnova preučevanja neurejenih, "črnih" odlagališč odpadkov v Sloveniji. To so nezaželeni in moteči antropogeni pojavi
v pokrajini, ki zmanjšujejo kakovost bivalnega in delovnega okolja. V tretjem poglavju so pregledno opredeljeni pojmi, ki so povezani z ravnanjem z odpadki in
sploh s človekovim (družbenim) odnosom do njih. Prikazal je sedem vrst odpadkov,
ki bremenijo okolje in potencialno zmanjšujejo njegovo kakovost. V naslednjem poglavju je osvetljeno ravnanje s komunalnimi odpadki pri nas. V začetku devetdesetih
let je prišlo na prebivalca v povprečju od 200 kg (občina Domžale) do 405 kg
(občina Kranj) odpadkov.
Peto poglavje je namenjeno prikazom geografskega proučevanja neurejenih odlagališč odpadkov pri nas, kjer ima ta dejavnost razmeroma kratko zgodovino. Na
osnovi pregledne členitve raziskav, ki so bile opravljene pri nas, avtor ugotavlja, da
je bila večina dozdajšnjih izsledkov s tega področja ali spregledana ali zapostavljena. Tovrstna problematika ni bila uvrščena niti v dela, ki so prikazovala razmere in
kakovost življenskega okolja na Slovenskem. (Npr. prezrta je v delih: Zelena knjiga
ogroženosti okolja v Sloveniji, 1972; Slovenija 88, 1989; Okolje v Sloveniji, 1994.)
Šesto poglavje, Pokrajinske značilnosti manjših neurejenih odlagališč odpadkov
v Sloveniji (str. 25-90), je osrednji del študije. V njem je podrobneje osvetljena metodologija zbiranja podatkov (ankete, uporaba aeroposnetkov za ugotavljanje črnih
odlagališč odpadkov in njihovo kartiranje) in njihova pokrajinsko-tipološka razmeščenost. Odlagališča odpadkov so osvetljena z osnovnimi pokrajinskimi kazalci (kot
so npr. ravnine in njena obrobja, pobočja, gričevje, kras itd.) kakor tudi z vidika
njihove velikosti, rabe zemlje (60 do 80 % črnih odlagališč odpadkov je v gozdu),
oddaljenosti od naselja, prometne dostopnosti, vrste odlagališča itd. Avtorja je zanimalo tudi lastninski izvor površin s komunalnimi odpadki in ugotovil je, da jih je
največ na družbenih zemljiščih. Nazorno in z razvojnega vidika je prikazan nastanek
naših neurejenih odlagališč in osnovne spremembe, ki so se dogajale z njimi v zadnjih desetih letih. Posebno pozornost je namenil avtor tipološki razvrstitvi "črnih"
odlagališč odpadkov: na podlagi splošnih značilnosti odpadkov in njihovih odlagališč jih je razvrstil v sedem tipov, ki so tudi natančneje predstavljeni. Ob sklepu
šestega poglavja so navedeni vzroki za nastanek obravnavanih odlagališč, podane pa
so tudi njihove količinske mere, še zlasti njihova prostorska velikost.
V sedmem poglavju je predložena in utemeljena zasnova akcijskega načrta ureditve (sanacije) neurejenih odlagališč, v osmem pa je podana ocena tveganja onesnaževanja pozemnih vod z majšimi in neurejenimi odlagališči odpadkov v kamniški
občini. Sledi pregled literature in virov, s katerimi je študija bogato opremljena in
dokumentirana, ter seznam slik, preglednic, kart in fotografij. V prilogi je objavljena
primerjalna preglednica s podatki o deležu prebivalstva po občinah Slovenije, ki je
imel urejen odvoz komunalnih odpadkov leta 1987 in 1993, ter obrazec za popis
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manjših neurejenih odlagališč odpadkov. Daljši povzetek študije je v angleščini, izvleček pa še v nemškem jeziku.
Šebenikovo delo ni samo dragocen in sistematičen prispevek k metodologiji in
poglobljeni vsebinski zasnovi preučevanja novega, čedalje bolj nadležnega pokrajinskega pojava, ki z različnih področij ogroža življenjsko okolje, ampak tudi delo,
ki s svojo problematiko povezuje in spodbuja k delovanju različna aplikativna področja. Zato sem prepričan, da po knjigi ne bodo segali samo ožji strokovnjaki obravnavane tematike, temveč in predvsem uporabniki (pnr. komunalci, krajinarji, urbanisti, prostorski načrtovalci in urejevalci, kmetijci, gozdarji idr.), ki jim je urejanje
ali preurejevanje prostora osrednje delovno področje.
Predgovor k študiji je napisal D. Plut. Knjigo je uredila M. Špes. Natisnjena je
bila v nakladi 600 izvodov. Tisk knjige sta omogočila Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in občina Kamnik.
Milan Natek

Irena Rejec Brancelj
Agrarnogeografska problematika Koprskega primorja z vidika varstva okolja
— Geographica Slovenica 2612, 113 str. Ljubljana 1994.
Celostna podeželska problematika Slovenske Istre že od nekdaj strokovno vznemirja, spodbuja in privablja raziskovalce, ki skušajo odkriti in spoznati njene posebnosti, predvsem pa ovrednotiti človekove vplive in prilagoditve posebnostim geografskega okolja. Doslej sta nekatere posebnosti in značilnosti koprskega podeželja
proučila A. Briški (1956) in J. Titi (1965). Tamkajšnji poplavni svet z vso aktualno
prostorsko problematiko in nekdanjo izrabo vodnega pogona so raziskali M. Orožen
Adamič, D. Plut (1979) in J. Titi (1988). O geografskih vidikih in posledicah pozebe
oljke v Primorju leta 1956 je obsežno študijo napisal D. Meze (1959) itd. Tudi I.
Rejec-Brancelj je naše dosedanje vedenje o podobi in problemih podeželja v Koprskem primorju dopolnila in nadgradila z novo tematiko in problematiko, ki doslej v
slovenski geografiji še ni bila poglobljeno in ne sistematično obravnavana.
V zadnjem času namenjajo v svetu kakor tudi pri nas čedalje večjo pozornost in
skrb varstvu okolja, ki je splošna in pomembna (dragocena) sestavina celotnega socialno-gospodarskega in sploh družbeno-civilizacijskega napredka. Zato ni presenetljivo, da želijo načrtovalci prihodnjega razvoja spoznati prenekatera stanja in poglavitne razvojne težnje, ki se kažejo tudi pri današnjem preoblikovanju podeželja in
njegovi primarni proizvodni usmerjenosti.
Novejšo podeželsko problematiko Slovenske Istre v luči varstva okolja je avtorica prikazala in utemeljila v petih poglavjih. Uvodnemu prikazu problematike in
osvetlitve virov za tovrstna preučevanja ter opredelitve raziskovalnih metod sledi
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tretje poglavje, v katerem so podane in dokumentirano osvetljene značilnosti kmetijstva in njegove proizvodne usmeritve z vidika varovanja okolja. Pregledno so
zarisane razvojne stopnje kmetijstva v zadnjih dveh stoletjih, prikazana je raba tal po
posameznih zemljiških kulturah in preobrazba okolja, ki je bila neposredno povezana z uveljavljanjem nove tehnologije, s spremenjenimi načini obdelovanja zemlje,
kakor tudi s tipi oziroma sistemi kmetovanja. V posebnem podpoglavju so prikazane
kulturne terase kot specifična oblika kmetijske rabe prostora predvsem v sredozemskih deželah. Pregledno in nazorno je zarisana zemljiško-posestna (lastninska)
struktura, ki je izredno razdrobljena (v povprečju pride po 1,84 ha zemlje na posestnika, v RS 5,88 ha) in je najprimernejša za dopolnilne in intenzivnejše oblike
kmetovanja (vrtnarstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo idr.).
Intenziteta današnjega kmetijstva je prikazana z vidika rabe mineralnih gnojil,
kemičnih sredstev, hektarskih donosov, intenzivnosti živinoreje itd. Posebej sta ovrednotena vpliv in pomen kmetijstva pri degradaciji okolja, in sicer v luči energetske
bilance. Spreminjanje obsega kmetijskih zemljišč je prikazano z vidika zaraščanja,
urbanizacije (t.j. pozidave) in agrotehničnih posegov (osuševanje, namakanje, komasacije). V četrtem poglavju je razčlenjen vpliv kmetijstva na posamezne pokrajinske
prvine (npr. na prst, kakovost vode, rastje in celotno preobrazbo pokrajine oziroma
okolja).
V sklepnem poglavju so strnjena poglavitna spoznanja, osvetljeni in razčlenjeni
so problemi, ki bodo še v prihodnje neposredno vplivali na preoblikovanje koprskega podeželja. Ob tem niso prezrte potrebe za njegovo prednostno in dopolnilno
vključevanje v medregionalne ali v vsedržavne združevalne proizvodne procese.
Na podlagi temeljite proučitve je prišla avtorica do nekaterih dragocenih spoznanj.
Med drugimi ugotavlja: zelenjadarstvo pesti pomanjkanje organskih snovi v prsti.
Količine bakra v vinogradih presegajo dovoljeno mejo, in sicer marsikje tudi za dvakrat. Prav tako so vinogradniška tla preobremenjena z nitrati: vinska trta porabi le
tretjino dodanih vrednosti. Povprečna poraba škropiv na enoto površine je dvakrat
večja od državnega povprečja. Največ škropiv porabijo v sadjarstvu, kmetije z mešano proizvodnjo, vinogradništvo, zelenjadarstvo in pridelava krmnih rastlin. Raziskava je pokazala, da je splošna stopnja obremenjevanja kmetijske zemlje razmeroma
nizka. Zato so nemajhne možnosti za usmeritev in razvoj sonaravnega in uravnoteženega kmetijstva ter za pridelavo biološko neoporečnih kmetijskih pridelkov.
Ob sklepu študije je navedena literatura z viri, ki jih je avtorica uporabila pri
vsebinski zasnovi raziskave in njeni empirični izvedbi. Sestavljen je seznam kart in
tabel ter grafičnih ponazoril, ki tudi z nazornega vidika dokumentirajo preglednost in
pomembnost posameznih spoznanj. Razprava ima daljši povzetek v angleščini (str.
105-113). Predgovor oziroma spremno besedo k študiji je napisal Dušan Plut. Tudi
drugi zvezek 26. letnika revije Geographica Slovenka je uredila M. Spes. Tisk
študije je podprlo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Milan Natek
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Franc Lovrenčak: Pedogeografija
Izdala in založila Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Ljubljana 1994, 187 strani.
Pedogeografija proučuje prsti kot del pokrajine z vidika njene povezanosti z
ostalimi prvinami celotnega geosistema. Zaradi nekaterih vsebinskih in metodoloških
razlik razumevanja prsti v geografiji ("geografi proučujemo prsti, da bi razumeli pokrajino") v primerjavi s pedologijo (pedologe zanimajo "vse sestavine pokrajine, da
bi razumeli prsti") je izid Pedogeografije za slovensko geografijo toliko pomembnejši.
Pedogeografija kot najmlajša veja naravne geografije (enako velja za fito- in zoogeografijo) se je bolj kot druge panoge geografije naslanjala na sorodne znanstvene
smeri, zlasti na pedologijo. Tako so si geografi pridobivali vedenje o prsteh iz pedoloških učbenkov vse do srede 20. stol., k o j e Ilešič napisal priročnik Geografija prsti
in rastja. Zaradi negativnih posledic ravnanja s prstjo je proučevanje prsti postalo
vse bolj pomembno in potrebno. Geografi so se za razlago pokrajine posluževali pedoloških spoznanj (Čirič, 1984: Pedologija-, Škorič, 1986: Postanek, razvoj I sistematizacija tala in Stritar, 1984, 1991: Pedologija — kompendij). Zaradi pomanjkanja
ustreznih virov znanja v pedogeografiji s e j e slednja razvijala počasneje, kot bi bilo
potrebno glede na aktualni predmet proučevanja.
Pedogeografija dr. F. Lovrenčaka, ki ta predmet tudi predava na ljubljanskem in
mariborskem Oddelku za geografijo, je celovit prikaz sestave in lastnosti prsti, pedogenetskih dejavnikov in procesov, profilov prsti in njihovih horizontov ter klasifikacije, sistematike in značilnosti prsti na Zemlji. Še posebno geografska so poglavja
o zakonitostih prostorske diferenciacije pedosfere, o pedogeografski regionalizaciji,
prsteh v ekosistemu in poglavje o gospodarjenju s prstjo.
Razumevanje prsti kot kompleksa mineralnih in organskih sestavin, nastalega
zaradi delovanja živih organizomov, zraka, vode in sončnega obsevanja, poznavanje
pomena rodovitnosti prsti zahteva dobro poznavanje osnovnih sestavin prsti. V
Pedogeografiji so v prvem sklopu predstavljena poglavja o lastnostih prsti, pedogenetskih procesih in dejavnikih z razumljivim strokovnim jezikom in številnimi
shemami, ki olajšajo razumevanje naravnih procesov, za kar je potrebno poznavanje
kemijskih, bioloških in fizikalnih zakonitosti v naravi.
V drugem sklopu so navedene in pojasnjene klasifikacija, sistematika in značilnosti prsti po svetu. Še posebno pomemben je razdelek o prsteh v Sloveniji. Slovenska klasifikacija temelji na mednarodni klasifikaciji Unesca in Faa. Prikazov prsti
v Sloveniji je malo (tudi na področju pedologije). Proučeni so bili posamezni problemi v zvezi s prstjo (na področju geografije zlasti s prstmi poplavnih območij v
Sloveniji), manjkajo pa celoviti prikazi razpostranjenosti in značilnosti prsti v Sloveniji (izjema so tiskane pedološke karte in pedološka karta Slovenijie 1 :400.000).
Morda bi zato kazalo v priročniku predstaviti najpogostejše prsti v Sloveniji, njihove
lastnosti (s slikami in tabelami), kar bi bilo koristno zlasti z vidika prepoznavanja
188

Geografski vestnik 67

Književnost

posameznih tipov prsti na terenu. Prsti s podobnimi lastnostmi imajo namreč podobno vlogo za kmetijsko rabo uspevanje rastlin in podobno reagirajo na spremembe
v pokrajini.
Iz Pedogeografije se lahko naučimo, da se prst kot pokrajinski element odziva na
vse spremembe v pokrajini, da se v prsti shranjujejo informacije o preteklosti in sedanjosti in d a j e zato prst arhiv naravne in kulturne zgodovine.
Priročnik je potrebna podlaga za pedogeografa, ki mora biti terensko izobražen,
razpolagati z znanjem sorodnih panog in mora znati uporabljati sodobna elektronska
sredstva za zbiranje in obdelavo podatkov.
Dodajam, da bi morali imeti pedogeografi, glede na pomembnost in možnost
uporabnosti spoznanj, večjo vlogo pri razlaganju pokrajine in aplikativnem reševanju problemov, kot je bilo to doslej.
Viri in literatura v Pedogeografiji so zbrani v zadnjem delu priročnika po poglavjih, kar je glede na pestrost obravnavanih vsebin dobrodošlo. Delo je opremljeno z
21 tabelami, 77 slikami in zasnovano na spoznanjih 73 domačih in tujih avtorjev.
Naj privlačna naslovnica, ki simbolizira delo pedogeografa na terenu, pritegne k
branju in razmišljanju študente geografije in vse, ki jih zanima spoznavanje pokrajine po prsteh.
Ana Vovk

Krajevni leksikon Slovenije 1995
V času, ko gredo v prodajo fotoalbumi, poljudni in polstrokovni opisi in prikazi
Slovenije in njenih delov, se je Državna založba Slovenije odločila izdati nov leksikon slovenskih naselij. Kot pravi v uvodu njen glavni urednik Miha Kovač, so pri
tem "večino uredniškega, oblikovalskega in tehnološkega dela opravili strokovnjaki
Geografskega inštituta Znenstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti". Dva od njih, Milan Orožen Adamič in Drago Perko, sta ob Dragu Kladniku z Geografskega inštituta Univerze v Ljubljani tudi vpisana med urednike. Tako smo junija 1995 dobili tretji leksikon slovenskih naselij, tretji, če prezremo
novejša leksikona Slovencev v Italiji, in sicer za Tržaško in Goriško pokrajino. Prvi
leksikon smo dobili leta 1937 (Leksikon Dravske banovine), drugega, v štirih
zvezkih, v letih 1958-1980, ki ga po uredniku Romanu Savniku imenujemo kar
Savnikov. To dejstvo omogoča, da nov leksikon primerjamo s starima in ugotavljamo metodološke in snovne novosti. Pri leksikonu 1995 je prišla do polne veljave
nova, računalniška priprava kart in statističnega gradiva in napredek v tiskanju
barvnih kart, slik in fotografij. Zato se lahko Leksikon 1995 pohvali z 41 zemljevidi
v merilu 1 : 100.000, mnogimi tematskimi kartami, 491 barvnimi fotografijami in
mnogimi preglednicami. To, kar novemu leksikonu zagotavlja široko uporabo, so
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posodobljeni podatki o 5981 naseljih in Sloveniji v celoti. Izvirajo večinoma iz ljudskega popisa 1991, ostali, ki jih je iz Savnikovega leksikona in na terenu zbralo 37
sodelavcev, večinoma geografov, pa so novejši. Kot nov vir spoznavanja naselij in
pokrajine so pretežno panoramske in avionske barvne fotografije. Dva prispevka v
uvodu prinašata nekaj novih spoznanj o naseljih. To sta Draga Perka Razporeditev in
sestava prebivalstva naselij in Vlada Drozga Oblike poselitve. Škoda, da nista
opremljena z znanstveno metodologijo pisanja. Dijaki in študentje geografije bodo
posebno radi posegali po novem leksikonu tudi zaradi dolge preglednice naselij, ki
med drugim obsega delež prebivalcev, starih do 14 let, delež aktivnega prebivalstva,
deleže zaposlenih po sektorjih, delež dnevnih migrantov ter osnovno opremljenost
naselij v okviru naselbinske hierarhije. V primerjavi s Savnikovim leksikonom ima
nova izdaja več kart, slik in številk, pri naseljih pa manj besedila, zlasti manj zemljepisnih imen, manj zgodovine in etnografije ter manj tam rojenih ali delujočih znanih
osebnosti. Za boljše poznavanje naselij bo zato treba vzeti v roke oba leksikona in
oba po potrebi tudi navesti. Zato je škoda, da ni ime novega leksikona vsaj malo
drugačno, na primer Leksikon naselij Slovenije ali Leksikon naselij Slovenije 1995.
V pisnih ocenah bo leksikon 1995 verjetno doživel usodo vseh večjih objav z
množico podatkov, med katere se prerado vrinejo napake in drobne pomanjkljivosti,
kar vse nekateri kritiki obešajo na veliki zvon. Tu ne bomo obnavljali diskusije o
zasnovi leksikona nasploh, kot jo je v naši reviji GV doživel Savnikov leksikon v
letnikih 1969 in 1970. Omeniti pa je treba, da sta oba leksikona napravila podobno
napako: na koncu naselij je z inicialkama podpisan le en sam avtor, čeprav sploh ni
odgovoren za del gradiva. Vse kritike je tako deležen le podpisani avtor. Če bi bilo
več sodelovanja med sodelavci in uredniki, ne bi prišlo do neskladja med besedilom,
številkami in slikami (primer: osnovno besedilo in besedilo pod fotografijo govorita
pri Golavabuku o naselju samotnih kmetij, slika pa kaže edinini primer treh skupaj
stoječih domov). Manj bi bilo tudi statističnih napak (pri Ljubljani je navedenih
28.351 prebivalcev, kolikor jih ima v končni preglednici tedanja občina Ljubljana
Center). Terenski sodelavci bi preprečili tudi napačne položaje nekaterih naselij na
karti (npr. Šentjanž pri Dravogradu).
V sedanji obliki je novi leksikon primeren za strokovne oz. študijske knjižnice in
urade, a še tam bodo imeli težave, kam spraviti knjigo s formatom 36 * 26 cm. Iz
napovedi, da bo tiskanih 20.000 izvodov, sklepamo, da založba misli tudi na turiste.
Za potovanja pa je okoli 4 kg težka knjiga pretežka. Založba bi lahko obseg knjige
zmanjšala, če bi pomembnejše številke iz 185 strani dolge končne preglednice vpisala pod imenom pri opisu naselja. Poleg 638 strani obsežnega leksikona dobi kupec
še 32 strani obsegajoči Mali atlas Slovenije, a ni jasno, zakaj je vključen v skupno
izdajo. Geografi najdejo v njem dve novosti. Prva je izvrstni dvostranski zemljevid,
ki ima v relief z različno obarvanimi stometrskimi pasovi vrisano še glavno rečno
ožilje, le naslov Fizičnogeografski zemljevid Slovenije je preohlapen. Isti višinski
pasovi predstavljajo osnovo zemljevidov v merilu 1 : 100.000, v katere so označena
naselja. Vendar so barve tako nejasne, da je zabrisan glavni namen — lega naselij v
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pokrajini. Glavna knjiga leksikona ima v podobno karto vrisanih 94 mezoregij in mikroregij. Razvrstitev naselij v mrežo naravnogeografskih regij bi imela smisel, če bi
uvodoma bile opisane vsaj glavne značilnosti teh regij. V Savnikovem leksikonu so
to vlogo imeli opisi takratnih upravnih občin.
Ivan Gams

Leksikon Avguština Laha Okolje in človek
( ČZD Kmečki glas, Ljubljana 1995)
Knjiga Okolje in človek dr. Avguština Laha je pomemben prispevek v slovenski
okoljski literaturi. Dobili smo prvi celovit, interdisciplinarni in sistematični leksikon
o pojavih v okolju. Z gesli od A - abiotičen do Ž - žveplo nam avtor razloži pomen
izrazov, s katerimi se srečujemo, ko zasledujemo pojave in dogajanja v našem ožjem
in širšem življenjskem okolju kakor tudi globalne, planetarne spremembe.
Sestavljanje pojmovnega leksikona je prav gotovo zelo zahtevno in zamudno delo. Ponavadi je rezultat sodelovanja skupine strokovnjakov, posebej velja to za tako
večdisciplinarni projekt, kot je nedvomno leksikon o okolju. Avtor predstavljenega
leksikona pa je večino dela opravil sam, od zbiranja in urejanja pojmov do njihove
razlage, oprl pa se je seveda na podobna tuja dela, na domačo literaturo, ponekod pa
so mu s predlogi in razlagami pomagali domači strokovnjaki, ki se ukvarjajo s širokim spektrom okoljskih znanosti. V uvodu je še tudi zapisal, da seje pri sestavljanju
leksikona opiral na svoje geografsko znanje, ki mu je omogočilo celovito obravnavo
okolja z naravoslovnih in družboslovnih vidikov.
Vsi obravnavani strokovni izrazi — gesla — so urejeni dvojno: po abecednem in
stvarnem kazalu. Njihova razlaga je pri abecednem, stvarno kazalo pa združuje izraze glede na glavne vidike okoljske problematike: človek in zdravje, energetika, gospodarstvo, kemizacija okolja, prostorsko urejanje, varstvo narave, varstvo okolja,
mednarodni in planetarni vidiki. Ta seznam pa obenem tudi nakazuje vso vsebinsko
pestrost in raznovrstnost razloženih pojmov. Zahtevnejšim uporabnikom leksikona,
ki bodo želeli o okoljskih problemih poglobljeno znanje, bo nedvomno koristen tudi
bogat seznam literature in virov s tega področja, ki ga avtor podaja po zaporedju
izidov (od starejše do najnovejše lirerature).
Gesla so razložena zelo nazorno in temeljito, tako da lahko leksikon, poleg strokovnjakov, uporabljajo vsi, ki jih okoljska problematika zanima, njegovo uporabno
vrednost bodo nedvomno spoznali tudi študentje, učitelji, pa tudi učenci na višjih
stopnjah šolanja. Obsežnost in razumljivost razlag posameznih gesel je očitna predvsem v primerjavi s podobnim angleškim leksikonom, katerega četrta izdaja je pred
kratkim prišla na slovensko tržišče (Macmillan Dictionary of the Environment). Uporaba slednjega zahteva namreč precej več predznanja in je manj namenjen "laični
javnosti".
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Posebno vrednost Lahovemu leksikonu dajejo še angleški, nemški in francoski
prevodi vseh, domala 1400 gesel, njihova širša pojasnitev pa je pogosto obogatena s
primeri, podatki in podgesli. Zaradi njegove razumljivosti in nazornosti bo imela ta
publikacija tudi posebno vlogo, ne le pri povečevanju splošne razgledanosti njenih
uporabnikov, ampak tudi pri dvigovanju njihove ekološke zavesti.
Metka Špes

Slovenija —Turistični vodnik,
Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
Pri založbi Mladinska knjiga je izšla knjiga Slovenija — Turistični vodnik. Vodja
projekta in urednik je bil Marjan Krušič. Osnovno besedilo sta prispevala dr. Anton
Gosar in dr. Matjaž Jeršič iz Oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti. Pri knjigi
pa so sodelovali še številni drugi pisci z različnih strokovnih področij ter posamezni
redaktorji.
Turistični vodnik Slovenije obsega 704 slikovno in grafično zelo bogato opremljenih strani (1200 barvnih fotografij, 75 zemljevidov, 32 tlorisov) i n j e razdeljen
na "informativni, krajevno območni in potovalni del".
Prvi del vodnika z naslovom Spoznajmo Slovenijo (str. 13-50) prinaša splošne
informacije o Sloveniji, od splošnih podatkov o Sloveniji, raznih nasvetov in prehrane, ki so več ali manj namenjeni tudi tujim obiskovalcem Slovenije, do opisa in
pregleda slovenskih pokrajinskih enot, podnebja, voda, rastlinstva in živalstva ter
zgodovine Slovencev. Sledi obsežen opis izbora "največjih oziroma kulturno-zgodovinsko, naravoslovno in turistično najimenitnejših krajev in zaokroženih naravnih
celot", in sicer po abecednem vrstnem redu (str. 53-242). Avtorji so mednje uvrstili
kar dvaindvajset krajev: Bled, Bohinj, Celje, Terme Čatež, Kamnik, Koper/Capodistria, Kranj, Kranjsko Goro, Lipico, Ljubljano, Maribor, Mursko Soboto, Novo
Gorico, Novo mesto, Piran/Pirano, Portorož/Portorose, Postojno, Ptuj, Radence, Rogaško Slatino, Škof]o Loko, in samo tri območja: Pohorje, Škocjanske jame in Triglavski narodni park. Brez dvoma bi med območji veljalo omeniti še nekatere turistično zanimive "zaokrožene naravne celote". Avtorji so se pri izboru soočali seveda
s številnimi težavami, ne nazadnje z obilico gradiva na eni ter pomanjkanjem ustreznega gradiva na drugi strani. Opis krajev in območij je dovolj nazoren in sistematičen. Zasnovan je na razmeroma enotni vsebinski zgradbi. Taje namenjena prikazu
sedanjih in preteklih značilnosti kraja oziroma območja, možnim oblikam turistične
dejavnosti in rekreacije, splošnemu razvoju turizma, pregledu naravne in kulturne
dediščine ter izletom po bližnji okolici. Podrobnejši pregledni zemljevidi z označenimi turističnimi kraji, lokacijami in posebnostmi bi lahko ta del turističnega vodnika
še bolj približali popotnikom. Iz izsekov topografski kart v merilu 1 : 50.000, ki
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spremljajo opise krajev in območij, žal vedno ne moremo slediti pisni besedi, ki nas
usmerja k številnim zanimivostim, ki bi si jih veljalo ogledati. Omenjena pomanjkljivost prihaja še bolj do izraza pri kartografski predstavitvi posameznih popotovalnih smeri in njihovih turističnih krajev ter zanimivosti.
Popotovalni del turističnega vodnika obsega "zanimivosti ob glavnih cestnih
prometnicah" v smeri severozahod-jugovzhod: Rateče-Kranj-Ljubljna, LjubljanaNovo mesto-Obrežje, in smeri severovzhod-jugozahod: Šentilj-Celje-Ljubljana in
Ljubljana-Postojna-Sečovlje (str. 245-327), ter "30 oštevilčenih smeri z odcepi in
stranskimi vejami" (str. 345-646). Številčnost in raznovrstnost prikazanih poti ponuja številne popotovalne možnosti ter hkrati odkriva popotniku svojstvene značilnosti naravne in kulturno zgodovinske pestrosti slovenskih pokrajin. Popotovalni del
vodnika v celoti presega zgolj turistične vidike izbranih smeri, saj pomeni podlago
za celovito spoznavanje Slovenije. Čeprav avtorji poudarjajo, d a j e vodnik zasnovan
predvsem za potovanje z avtom, pogrešam na karti smeri vsaj železniško omrežje,
saj se ta v veliki meri ujema s številnimi predlaganimi popotovalnimi smermi.
Poglavje o turističnih informacijah (str. 647-686) prinaša splošne informacije in
osnovne turistične zmogljivosti (prenočitvene zmogljivosti v hotelih, motelih, penzionih, prenočiščih, planinskih domovih, gostiščih/penzionih, bungalovih, apartmajih
in mladinskih hotelih) za 127 krajev, 111 turističnih kmetij in 59 izletniških turističnih kmetij po posameznih pokrajinskih enotah. Sledi obsežen pregled 16 zdravilišč,
44 kampov, 85 krajev s kopališči (notranjimi in zunanjimi bazeni, obmorska, objezerska in obrečna kopališča) in 47 smučišč. Vse preglednice so opremljene z ustreznimi podrobnimi turističnimi podatki. Žal tudi tu nimamo preglednih zemljevidov,
čeprav nas avtorji ponekod opozarjajo na nekatere vire o zbranih podatkih. Prav zaradi tega, ker je bilo vloženega veliko truda pri zbiranju teh podatkov, bi nekatere
med njimi veljalo prikazati z ustreznimi znaki na preglednih zemljevidih oziroma
posameznih tematskih kartografskih izsekih. Tudi pri seznamu in opisu poteka 78
planinskih in pohodnih poti, 20 gozdnih učnih poti ter seznamu ribolovnih vod in
vod za vodne športe pogrešamo ustrezne nazorne zemljevide, ali vsaj seznam, kje jih
lahko dobimo. Drugi razlog, ki govori v prid dodatnemu kartografskemu gradivu, pa
je v prepričanju, da bo prvi slovenski turistični vodnik doživel izdajo tudi v tujem
jeziku.
Avtorji knjige Slovenija — Turistični vodnik so resno spodkopali temelje znanega
pregovora: "Če ne vemo, kam smo namenjeni, nikoli ne bomo prišli tja".
Andrej Černe
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Ob osemdesetletnici dr. Vincenca Malovrha
Ob hitrem znanstvenem razvoju dosežki starejših generacij kmalu zbledijo ali
celo utonejo v pozabo, čeprav so današnja spoznanja grajena na njih. To m i j e znova
prišlo na misel, ko sem želel napisati čestitko jubilantu dr. Vincencu Malovrhu ob
njegovi osemdesetletnici. Ob tem sem se spomnil na nekatere razprave in dileme, ki
so spremljale oblikovanje slovenske gospodarskogeografske misli po drugi svetovni
vojni in ki so, kolikor vem, vznemirjale tudi jubilanta. Dovoljujem si, da ob tej priložnosti nekatere med njimi zapišem po spominu.
Oblikovanje slovenske ekonomske geografije je povezano z imenovanjem našega
jubilanta leta 1948 na mesto učitelja na katedri za ekonomsko geografijo na komaj
nastali ljubljanski Ekonomski fakulteti. Z njo se je odprla možnost, da se v gospodarski geografiji uveljavijo nove ideje in metode, ki bi se razlikovale od dotedanjih
pretežno opisnih in statističnih oblik.
Že na samem začetku jubilantove univerzitetne kariere s e j e odprlo vprašanje ali
naj bo ekonomska geografija del geografije ali ekonomije. Ta tematika je v petdesetih letih pod vplivom razcepa v sovjetski geografiji burila slovenske in jugoslovanske geografske duhove. O njej s e j e veliko razpravljalo na geografskih zborovanjih,
napisanih pa je bilo tudi več člankov, pretežno v prid politični ekonomiji. Profesor
Malovrh se je teh razprav udeleževal in v njih zagovarjal povezanost ekonomske
geografije z ekonomijo, ni pa ji odrekel njene geografske vsebine. To je razvidno
tudi iz njegovega učbenika Temelji komercialne geografije, Ljubljana, 1962, k i j e prvo večje tovrstno delo, izšlo po drugi svetovni vojni, če Uešičevo knjigo Ekonomska
geografija sveta, Ljubljana, 1960 štejemo za pretežno regionalnogeografski priročnik.
O smiselnosti gospodarske geografije za ekonomijo so ponovno začeli razpravljati konec šestdesetih in v sedemdestih letih, ko se je ob vzponu novih ekonomskih
ved: ekonomike prostora, regionalne vede (regional science) in ekonometrije, zastavilo vprašanje, ali naj postane ekonomska geografija sodelavka makroekonomsko
naravnane politične ekonomije, ki bi z ekonometričnimi metodami na abstrakten način raziskovala gospodarske pojave v prostoru, ali pa naj obdrži svoj kompleksni
značaj, proučuje razmestitev in načine gospodarjenja na celotni Zemlji oziroma v
posameznih regijah. Vprašanje je bilo bolj zapleteno, kot se morda nepoučenemu zdi.
Ni šlo zgolj za zunanji videz: ali naj ekonomska geografija v tradicionalni obliki
sploh obstaja na Ekonomski fakulteti ali naj se podredi novim pogledom, ki jo odmikajo od geografije. Zastavila seje še vrsta vsebinskih vprašanj: kakšen naj bi bil njen
uporabni pomen za bodoče gospodarstvenike, ali naj ekonomisti poznajo nekatere
temelje fizične geografije, ki pogojujejo gospodarskogeografske razmere, oziroma,
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kako v ekonomiji sploh vrednotiti prostor in prostorske odnose, za katere ekonomija
že po tradiciji ni imela posluha. Po drugi strani je ostalo nedorečeno, ali v gospodarskogeografski razlagi upoštevati temeljna spoznanja politične ekonomije o vlogi kapitala, dela, cen, profita, trga itd. Geografom je za dosego tvornega sožitja med obema vedama pogosto primanjkovalo ekonomske izobrazbe. Skratka, neskladje med
ekonomsko geografijo in ekonomijo je bilo večje, kot se je zdelo na prvi pogled.
Kritično je treba priznati, da ta vprašanja tudi danes niso zadovoljivo razrešena in da
različne geografske šole nihajo med preprostim genetičnim in kavzalnim podajanjem
gospodarskogeografskih dejstev, makroekonomskimi lokacijskimi teorijami z abstraktnimi matematičnimi modeli ter docela preprostimi statističnimi opisi. Ne preseneča,
da se je pod vplivom teh nerazčiščenih odnosov spremenil odnos ekonomije do
geografije. Marsikje, žal tudi na ljubljanski Ekonomski fakulteti, je v novejšem času
prevladalo stališče, da naj Ekonomske fakultete skrbe predvsem za vzgojo mikroekonomistov in menedžerjev. Ob taki naravnanosti je postala pretežno informativna vloga ekonomske geografije odvečna in s o j o opustili.
Profesor Malovrh, ki je bil v svoji etiki zelo navezan na naravo, še posebej kot
planinec in alpinist, in s e j e glede na to v svojih zgodnjih študijah in poljudnih člankih kot tudi v disertaciji O metodi geomorfološke analize gorate pokrajine z vidika
ekonomske, posebej agrarne geografije ukvarjal z naravnim okoljem, je moral ob
teh dilemah odkriti ne le smisel gospodarske geografije in njeno vlogo na Ekonomski
fakulteti, ampak tudi svoj lastni geografski idejni pogled. V praksi g a j e razvozlal tako, d a j e uvedel nov predmet, ekonomiko prostora, namesto tradicionalne gospodarske geografije, podajanje je prilagodil gospodarstvenikom in naravnanosti šole,
obenem pa je vendarle skušal ohraniti bistveno ekonomskogeografsko vsebino (Ekonomika prostora, / - / / / , Ljubljana, 1969-1972). Pozneje je dodal še regionalno planiranje, ki naj bi pomenilo korak od gospodarskogeografskih dejstev k njihovi
aplikaciji v regionalnih razmerah (Temelji regionalnega planiranja, Ljubljana,
1977-80). S tem je sprejel ekonomsko razlago regionalnega planiranja, k i j e pod tem
naslovom predvsem reševala probleme družbene razvitosti, zanemaril pa je prostorskoplanersko, ki s i j e prizadevala doseči celovito pokrajinsko urejanje. Mimogrede,
ta dvojni pogled na regionalno planiranje še vedno ni presežen.
Za razvoj gospodarskogeografske misli so zanimivi še nekateri drugi vidiki, s katerimi se je profesor Malovrha ukvarjal kot ekonomski geograf. Tako je v svojih
kasnejših razpravah posvečal vedno več pozornosti temeljnim gibalom gospodarskega in družbenega razvoja kot pa vsakokratnim svetovnim gospodarskim dogodkom, kar je za ekonomske geografe dokaj izjemno stališče. Več pozornosti je namenjal
reprodukciji in naložbam, bazičnim panogam, "prometnemu uporu" ter gospodarskemu razvoju itd. Poseben pomen je pripisoval energiji in njenemu kroženju kot
osnovnemu sredstvu vsega gibanja in razvoja na Zemlji. V svojem zadnjem delu
Temelji gospodarnosti, žal še ne objavljenem, se je na nov način lotil nekaterih
osnov politične ekonomije. Nagnjenost k abstraktnemu mišljenju mu je omogočila,
da je v izrazito stvarno naravnano slovensko geografsko šolo vnesel nomotetične
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(normativne) poglede. S poskusi vrednotenja ekonomskih in geografskih sil je bil
profesor Malovrh med prvimi slovenskimi geografi, ki so odpirali pota h kvantitativnemu obravnavanju. Spomnimo le na razprave, kot so funkcijsko vrednotenje gorate
pokrajine, regionalizacija na podlagi homogenosti, razvojne sile v gospodarskem
prostoru, zasnova analize gospodarsko-prostorske strukture kmetij, vrednotenje agrarnega prostora, bioklimatski cikli v kmetijstvu itd. Nagnjenost k takemu načinu mišljenja je tudi vodila k izredno pretehtanemu oblikovanju besedila v razpravah, kar
pa je marsikdaj otežilo berljivost.
Ta spontani zapis ni imel namena ovrednotiti obsežno in večstransko znanstveno
delo našega jubilanta. Z njim smo skušali le obnoviti nekaj geografskih misli naše
polpretekle dobe, v kateri je profesor Malovrh zavzemal pomembno in svojsko mesto. Njegov jubilej, osemdesetletnica, je bila spodbuda za ta razmišljanja. Jubilantu,
profesorju dr. Cenetu Malovrhu, ob tej priložnosti iskreno čestitamo, mu želimo obilo zdravja in moči ter izražamo željo, da bi v slovenski gospodarski geografiji na
svoj izvirni način prispeval še kakšen nov in drugačen pogled.
Igor Vrišer

Prof. dr. Anton Sore — sedemdesetletnik
Konec letošnjega leta bo dopolnil sedemdeset let bogatega in delovnega življenja
in več kot petinštirideset let uspešnega pedagoškega in nadvse plodnega ter odmevnega znanstvenoraziskovalnega dela naš uveljavljeni, priznani in cenjeni kolega
prof. dr. Anton Sore. Temeljne biografske podatke, ki osvetljujejo njegovo življenjsko pot in razgibano ter vsebinsko pestro znanstvenoraziskovalno dejavnost, je podal
in razčlenil ter podrobno osvetlil dr. D. Meze v priložnostnem zapisu ob jubilantovi
šestdesetletnici (prim. GV, 57, 1985, str. 109-110). Zato velja ob njegovem letošnjem življenjskem prazniku razmisliti predvsem o njegovem delu, ki je vsebinsko
bogato in raznovrstno. Prenekatero področje izredno razvejene in razgibane geografske vede je namreč obogatil prof. dr. A. Sore z novimi pogledi in tehtnimi raziskovalnimi spoznanji, ki bodo trajneje bogatila in plemenitila sodobno slovensko
geografsko vedo.
Dr. Anton Sore (roj. 28.decembra 1925) je že od sredine leta 1990 v zasluženo
prigaranem pokoju. Bil je srednješolski profesor celjske gimnazije Center in od leta
1984 tudi izredni profesor Pedagoške akademije (fakultete) Univerze v Mariboru.
Pripada tisti prvi povojni generaciji naših geografov, k i j e pomembneje zaznamovala
in vplivala na razvoj, razcvet ter družbeno uveljavitev sodobne geografske misli na
Slovenskem. Novi in najrazličnejši filozofski in načelno-teoretični pogledi na stroko
in na temeljni, osrednji objekt geografskega preučevanja, kateri so se porajali in
odmevali predvsem po Evropi, so neposredno vplivali na nove razvojne smeri stro197
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ke. Tedaj je postala Slovenija, in sicer največ po zaslugi prof. dr. S. Ilešiča, eno
izmed pomembnih stičišč in vozlišč novih, prevetrenih pogledov na geografijo, ki so
se uresničevali in preverjali z najrazličnejšimi raziskavami. Vse to je neposredno
vplivalo ne samo na nove usmeritve geografskih raziskovanj, temveč in predvsem na
oblikovanje, utrjevanje in sprejemanje nove, čedalje bolj statistično-matematično
modelirane raziskovalne metodologije kakor tudi na nova, predvsem na različna
aplikativna področja prostorskih ved. S tem sta se izredno razširila vloga in pomen
geografije na povsem nova področja, ki so terjala in potrebovala geografski, to je
celovitejši pogled na posamezne prostorske pojave, njihove sestavine in sisteme.
Novi pogledi na stroko, ki so se oblikovali in dopolnjevali tudi na osnovi izsledkov številnih in raznovrstnih geografskih proučevanj, so postavljali v ospredje zahteve in potrebe po celostnem raziskovanju pokrajine, njenih pojavov in temeljnih
procesov, ki so preoblikovali obstoječo, iz preteklosti podedovano pokrajinsko fiziognomijo. Raznovrstni pokrajinski pojavi in procesi, ki so sooblikovali vsakdanji prostorski sistem in njegovo družbeno-gospodarsko pomembnost, so preglasili s svojimi
pojavnimi oblikami in razvojnimi težnjami dotedanji kolikor toliko usklajen in
polivalenten pokrajinski razvoj. V takšni naravnanosti razvoja in preoblikovanja posameznih sestavin prostorskega sistema je prihajalo do večjih ali manjših pokrajinskih degradacij, ki so negativno vplivale na kakovost življenjskega okolja. Pregled,
poznavanje in razumevanje posameznih destruktivnih in slabševalnih pojavov in
procesov v okolju so terjali usmerjena, aplikativno naravnana proučevanja pokrajine.
Tudi z njimi je geografija, in sicer v vsem svojem dosedanjem razvoju, upravičevala
in utemeljevala svojo uporabno naravnanost in vsakokratno družbeno-gospodarsko
koristnost in veljavnost.
Poglobljena in aplikativno naravnana raziskovanja so terjala specializacijo tudi
na področju proučevanja geografske stvarnosti, ki je zamejena in utemeljena v
geografskem okolju — pokrajini. Vse njene prvine in sestavine so tisti dragoceni
vzgibi, viri in podlage, ki s svojimi medsebojnimi vplivi ter vzročno-posledičnimi
pokrajinskimi oblikami in procesi prispevajo k temeljnim geografskim spoznanjem
in obče veljavnim pokrajinskim zakonitostim. To so namreč tista osnovna spoznanja,
ki so bogatila in žlahtnila izsledke domala vseh geografskih raziskav. In prav v tem
vsebinskem okviru, s katerim so bila določena prenekatera geografska proučevanja,
s e j e rojevala tudi na Slovenskem nova geografska miselnost, ki je bila utemeljena na
novih raziskovalnih dosežkih.
Prof. dr. A. Sore se je že od vsega začetka dejavno vključil med mlade in nove
ustvarjalce slovenske geografske misli in zavzete oblikovalce njene družbene in aplikativne usmeritve ter uveljavitve. Čeprav je bil z vso svojo eksistencialno nujnostjo
predvsem in neposredno zavezan srednješolskemu izobraževalnemu procesu in
kasneje tudi predavanjem študentom geografije na pedagoški akademiji, je vedno
našel še toliko moči in ustvarjalne zbranosti, da je bil ves čas dejaven tudi na
različnih področjih geografskih raziskovanj. Po tem ga smemo upravičeno uvrščati
med tisto elito naših nekdanjih srednješolskih profesorjev, ki so bili poleg odličnih
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pedagogov tudi vztrajni, pomembni in predani raziskovalci slovenske zemlje in njenega človeka.
Soretova znanstvenoraziskovalna bibliografija šteje nad 50 objavljenih del, ki
zajemajo in predstavljajo različna področja geografije in mozaične splete njenih
značilnih znanstveno-strokovnih pojavov in procesov ter aktualno prostorsko problematiko. Dr. A. Sore je eden izmed tistih redkih slovenskih geografov, ki se je
dokaj enakomerno ukvarjal s številnimi vejami geografije. Priljubljena tematika njegovih raziskav sega tako na področje naravnogeografskih kot tudi družbeno-gospodarskih ter regionalnogeografskih osvetlitev celjske regije ali njenih posameznih
pokrajinskih predelov. Le v izjemno redkih primerih je dosedanja Soretova raziskovalna vnema segla še na druga območja na Slovenskem.
Celjska regija kot celota, predvsem pa njeni posamezni pokrajinski predeli s svojstveno strokovnogeografsko problematiko so bili osrednje torišče Soretovega raziskovalnega dela. V teh območjih so se porajali raznovrstni, tudi strokovno dovolj zanimivi
geografski pojavi in procesi, ki so po vsebinski in fiziognomski plati dopolnjevali
podobo preoblikovanja slovenskih pokrajin v času naj intenzivnejše industrializacije,
deagrarizacije ter depopulacije obrobnih, predvsem hribovskih območij. S Soretovimi študijami in razpravami smo dobili nazoren vpogled v dogajanja na širšem celjskem območju v času razkroja agrarne strukture in rojevanja nove industrijske družbe.
Kakršnakoli podrobnejša osvetlitev Soretovega raziskovalnega dela po posameznih področjih je težko izvedljiva in uresničljiva, saj ima zgolj papirnato veljavo.
Kajti v vseh njegovih delih prevladuje tisti široki in celostni geografski vidik, ki
vrednoti pojave in procese v pokrajini v medsebojni vzročno-posledični odvisnosti,
išče vzroke za njihov nastanek in razvoj, kakor poskuša tudi ovrednotiti njihovo
vlogo pri vsakokratnem spreminjanju, preoblikovanju okolja in njegovih sestavin. Pa
vendarle si dovoljujem Soretovo delo, tudi zaradi boljše vsebinske preglednosti,
razčleniti po posameznih, osrednjih vejah geografije.
Na prvem mestu velja opozoriti na Soretove regionalnogeografske študije. Čeprav
ima večina njegovih razprav močan poudarek na celovitem geografskem prikazu
obravnavane tematike, pa so nekatera Soretova dela, ki so tudi po naslovu, vsebinski
zasnovi in obravnavani tematiki oziroma problematiki povsem regionalnogeografsko
obarvana. V to zvrst prištevamo prikaz Šaleške doline, pa njeno naglo, korenito
preoblikovanje po 2. svetovni vojni, ki je slonelo predvsem na premogovništvu.
Sistematičen oris sprememb te pokrajine je izšel v knjigi Velenjska kotlina včeraj in
danes (Velenje 1963). V to vsebinsko-metodološko zvrst smemo uvrstiti Soretov opis
občine Velenje, k i j e izšel pred dvajsetimi leti v 3. knjigi Savnikovega Krajevnega
leksikona Slovenije (1976). Tudi knjiga z značilnim in povednim naslovom Geografija nekaterih delov celjske makroregije, ki je izšla kot posebna številka Celjskega
zbornika (1969), prinaša regionalnogeografsko osvetlitev Dobrnskega podolja s
Paškim Kozjakom ter Zgornjega Sotelskega. Žal je njegova obsežna študija, Laško z
bližnjo okolico (75 str.), v kateri so prikazani razvoj in problemi našega manjšega
mesta, ostala v rokopisu.
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Soretovo raziskovalno pozornost so privabljali tudi nekateri recentni geomorfološki pojavi in procesi. S tega področja je sistematično proučil zemeljske plazove in
usade na Zgornjem Sotelskem in na območju celjske občine. Posebno študijsko pozornost je namenil ugrezninam v Velenjski kotlini, ki so v marsikaterem pogledu
spremenile obličje današnjega površja. Vsaj delno sodita v ta vsebinski sklop tudi
proučitvi tektonskega potresa na Kozjanskem leta 1974 in katastrofalne povodnji
junija 1954 v Celju, k o j e skupaj s kolegi raziskal geografske učinke neurja v mestu
ob Savinji ter v Šaleški dolini.
Geografija prebivalstva je ena izmed priljubljenih Soretovih tematik, ki ji je namenjal skrbno pozornost, V njegovih razpravah je zašivela pestra geografska problematika ljudi ob zgornji Sotli, pa deagrarizacijski procesi na območju celjske občine.
Ves čas je spremljal gospodarsko in prebivalstveno problematiko in dinamiko v
Velenjski kotlini, pregledno je zarisal prebivalstveni razvoj Vitanjskega podolja, pa
tudi šentjurske in šmarske občine. Raziskal je narodnostno sestavo prebivalstva v
Obsotelju, strokovno izobraženost ljudi na območjih celjske regije ter umrljivost
celjskega prebivalstva. Pisal je tudi o študijskih smereh in zaposlitvah absolventov
celjskega učiteljišča, srednje pedagoške šole, v obdobju 1952-1988.
Oskrba prebivalstva s kmetijskimi pridelki in izdelki je naslednje raziskovalno
področje, ki se mu prof. dr. A. Sore ni odrekel. Skupaj s prof. Z. Knez-Šterbenc sta
proučila oskrbo Celja z mlekom; to je tudi njuna prva objavljena, oziroma tiskana
strokovna razprava (GV, 1954). V kasnejših letih je dr. A. Sore raziskal še preskrbo
Celja z vrtninami, pisal pa je tudi o pridelovanju pšenice in preskrbi s kruhom v
Celjski kotlini.
Dr. A. Sore je predstavil nekatere geografske dejavnike, ki so pomembneje vplivali na izoblikovanje gostilniškega omrežja v celjski občini. Kot geograf tudi ni mogel prezreti pokrajinsko zanimivega zaledja celjske trgovine na drobno, ki s e j e spreminjala s prometnim omrežjem, dnevno migracijo delovne sile itd. Cestni režim na
celjskem prometnem križišču je primer študije, ki vrednoti krajevne, pokrajinske in
medregionalne prometne tokove in njihov neposreden vpliv na nekatere temeljne,
prostorske sestavine. Prav tako tudi ni zanemaril z geografskega vidika zarisati prometne vloge, ki so jo odigrali v preteklosti čolni in brodovi v spodnjem slovenskem
Posavju, na spodnji Savinji in spodnji Krki. Pred nami je tudi obsežna razprava, ki
še čaka na natis in ki razčlenjuje geografske vidike železniške proge Celje-VelenjeDravograd ter velenjske železničarje in njihov vsakdan. Prof. A. Sore nam je prikazal tudi vzroke za nastanek in razvoj ter upadanje sejmov na celjskem območju.
V domeno Soretovih proučitev sodijo tudi posamezna poglavja iz turistične geografije. Raziskal je geografske osnove zdraviliškega turizma v Rogaški Slatini in Atomskih toplicah, prikazal pa j e tudi nekatere poglavitne dejavnike, ki opredeljujejo
gostinstvo na območju celjske občine. V začetku sedemdesetih let je raziskal nekatere temeljne geografske sestavine, ki so soodločale pri razmeščenosti počitniških hiš
in počitniških naselij v Posavinju.
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Njegova bibliografija obsega tudi raziskave nekaterih obrtnih dejavnosti. Predstavil je domačo lesnopredelovalno dejavnost in obrt v Posavinju in Posotelju ter
razvoj obrtnih dejavnosti v celjski občini po 2. svetovni vojni. Tudi v teh raziskavah
skuša osvetliti obrtne dejavnosti iz različnih zornih kotov in prikazati ter ovrednotiti
njihovo neposredno vpetost v pokrajinski sistem.
Prof. dr. A. Sore je edini med nami, ki je načrtno preučil tudi stare strešne kritine
v celjski regiji. Vse do nedavna je bila kritina pomembna gradbena prvina, ki je
soodločala pri konstrukcijski zasnovi strehe i n j e bila domala neposredno povezana z
okoljem (npr. slama, skodla, pohorski skril, domači bobrovec itd.). Prav tako je naš
jubilant edini med geografi, ki so ga pritegnile nekatere zemljepisne značilnosti in
posebnosti pokopališč na območju Savinjsko-Sotelske Slovenije.
Tudi v zadnjem času je Soretova raziskovalna vnema živa in plodna. Postregel
nam je s pregledom in obsežnim seznamom krajevnih imen, proučil in zamejil je
značilna ledinska in krajevna imena na območju celjske regije in prav s tega območja
je zbral in komentiral tudi vodna imena. Skratka, v zadnjih letih je sistematično zbiral in razčlenjeval ter pojasnjeval najrazličnejša zemljepisna imena, ki s starejšo
generacijo prebivalstva nenavadno hitro izginjajo iz človekovega spomina.
Znanstvenoraziskovalno delo prof. dr. A. Soreta je raznovrstno, na nekaterih področjih celo pionirsko, in pomeni dragocen in marsikdaj tudi izviren prispevek k
poznavanju geografskih značilnosti celjske pokrajine in njenega zaledja. Z vestnim
delom, dokumentiranimi spoznanji in izpeljavami in sploh z inovativnim pristopom k
predstavitvi in pojasnjevanju prenekaterih aktualnih geografskih pojavov in procesov
je v mnogočem obogatil slovensko geografsko misel in njena splošno veljavna spoznanja. Za ves njegov trud in za vsa njegova znanstvenoraziskovalna spoznanja, ki
jih je vgradil v slovensko geografijo, smo prof. dr. A. Soretu iskreno hvaležni. Ob
njegovem življenjskem prazniku mu želimo, da bi mu zdravje še naprej prizanašalo
in omogočalo ter podpiralo sprostitev njegovih ustvarjalnih moči! In da bi nas še
dolgo seznanjal z geografskimi problemi celjske regije!
Milan Natek

Marjorie M. Sweeting (1920-1994)
Med krasoslovci vsega sveta je boleče odjeknila vest, d a j e na silvestrovo lanskega leta po hudi bolezni zapustila naše vrste ena velikih sodobnih krasoslovskih osebnosti univerzitetna profesorica iz Oxforda dr. Marjorie M. Sweeting. Slovenski
krasoslovci se je spominjamo zaradi njene naklonjenosti do slovenskega in dinarskega krasa, kar se je kazalo bodisi v njenih temeljnih delih o krasu, njenih pogostih
obiskih pri nas in v njeni pomoči pri vzgoji raziskovalcev z dinarskega krasa.
Začetki zanimanja za slovenski in sosednji dinarski kras segajo v obdobje kmalu po
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vojni. Iz dnevnika Pavla Kunaverja povzemamo, d a j e bila junija 1951 na desetdnevnem študijskem obisku v Sloveniji in je pod njegovim vodstvom obiskala vse
znamenitejše turistične in krasoslovno pomembne kraje in znamenitosti Slovenije, od
Bohinja in Savice, preko Bleda, Cerkniškega jezera, Rakovega Škocjana, Planinskega polja z Vranjo jamo, dalje Postojnsko jamo, Predjamo, Škocjanske jame in vso
Istro. Še temeljiteje pa se je seznanila s slovenskim in ostalim dinarskim krasom
predvsem v času 4. mednarodnega speleološkega kongresa leta 1965, ko s e j e udeležila predkongresne ekskurzije v visokogorski kras Triglava in sedmerih triglavskih
jezer, ter pokongresne ekskurzije vzdolž jadranske obale vse do Črne gore. Tudi kasneje j e še prihajala k nam na različne simpozije, na primer leta 1978 na simpozij o
intenzivnost zakrasevanja, pa na sestanek o človekovem vplivu na kras leta 1987, ko
ji j e Geografsko društvo Slovenije za njene zasluge pri krepitvi strokovnih stikov
med britansko in slovensko geografijo in krasoslovjem podelilo posebno priznanje
(seja IO ZGDS, 17.9.1987). V njenem glavnem delu Karst Landforms iz leta 1972
j e mogoče opaziti globok vtis, k i j i g a j e zapustilo bivanje v Sloveniji in ostalih delih
dinarskega krasa. Večkrat je vodila tudi krasoslovne ekskurzije za oxfordske študente geografije po naših krajih.
Profesorica Sweeting s e j e rodila 28. februarja 1920 v družini pianistke in univerzitetnega profesorja geologije in ji je takorekoč že v zibko bilo položeno znanje in
zanimanje za naravoslovje. Po materi je podedovala ljubezen do glasbe, zlasti do
opere, a nikoli s e j i ni uresničila življenjska želja, da bi obiskala opero v Bayreuthu.
Svojo kariero je pričela s študijem v Cambridgeu, kjer je bila najprej raziskovalec,
leta 1948 pa je doktorirala s tezo o kraških oblikah v karbonskem apnencu območja
Ingleborough v južnih Peninih. Z njeno disertacijo je ta pokrajina postala znana kot
eno od značilnih kraških območij na svetu. S preselitvijo v Oxford (1954) je postala
"tutor" v kolidžu St Hugh's in hkrati predavatelj na oxfordski School of Geography,
nazadnje pa še "reader", malo pred upokojitvijo 1987. Vmes je nekaj časa celo predstojnikovala temu inštitutu, kar je sicer za žensko v angleških, in še posebej oxfordskih razmerah, redkost. V Oxfordu je preživela polnih 33 let in tudi po zaslugi njene
strokovnosti, znanstvenega pristopa in mednarodnega priznanja je postala tamkajšnja
geografija uglednejša. Njena zasluga je vzgoja velikega števila britanskih krasoslovcev in geografov, ki so se uveljavili na vseh koncih sveta. Zato je njeno ime bilo
spoštovano v vseh angloameriških geografskih in posebej geomorfoloških krogih,
nič manj pa tudi drugod po svetu.
Zanimivo bi bilo zvedeti, zakaj se je odločila za študij krasa v Veliki Britaniji,
domnevamo pa lahko, da s e j e v svoji mladosti lotila geomorfološko manj znanega in
za temeljno raziskovanje zato tem bolj hvaležnega območja in področja. Yorkshirski
kras je bil znan po jamah že prej, zlasti po breznu Gaping Ghyll, a pred Sweetingovo
je bilo to območje bolj domena geologov. Sweetingova je raziskovala predvsem
drobno morfologijo kraškega površja in vzporednice med površinsko morfologijo in
podzemeljskimi jamskimi nivoji. Pri tem ji je pomagalo tudi njeno jamarsko znanje.
Yorkshirski kras in njegova uspešna predstavitev je bila zanjo odskočna deska za
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pogled v širši svet, ki je mladi Angležinji že po tradiciji nudil nešteto priložnosti za
potovanja in uveljavitev. Najprej je obiskala kras v Maleziji, nato na Jamajki in še
pogorje Fitz-Roy v Avstraliji. Vmes je mnogo potovala po Evropi in sistematično
spoznavala najpomembnejša kraška območja. Potem k o j e vzgojila že vrsto nadebudnih krasoslovcev, s e j e že v zrelih letih odpravila na daljša potovanja v nekatere pomembne kraške pokrajine. V sedemdesetih in osemdesetih letih je zato objavljala skoraj izključno dela o krasu Sarawaka in južne Kitajske. S tem je prispevala bogat
delež v svetovno zakladnico znanja o različnih svetovnih kraških tipih in območjih,
zlasti o tropskem krasu. Južna Kitajska in njena kraška pokrajina Guilin sta postali
objubljena dežela dr. Sweetingove in zato ji je posvetila knjigo o Krasu Kitajske, ki
bo izšla konec leta 1995.
Vsi, ki se danes s spoštovanjem in hvaležnostjo spominjamo profesorice Sweeting, poznamo tudi njeno bogato delo na področju kraške denudacije, ki ji je posvetila precej svojega raziskovalnega napora. Bila je eden od začetnikov dinamičnega
pogleda na razvoj krasa in s tem tudi začetnikov teoretičnega razglabljanja o intenzivnosti korozije v krasu in njenega konkretnega merjenja. Zato je bila dalj časa na
čelu komisije Mednarodne speleološke zveze za to področje. Zelo pomembno je bilo
tudi njeno poznavanje vpliva petrologije apnencev na kraški proces in morfologijo.
Udeležila se je brezštevilnih mednarodnih krasoslovnih in speleoloških sestankov, bila je gostujoči profesor na številnih ameriških, avstralskih in južnoafriških
univerzah in je povsod veljala za vrhunskega strovnjaka, kar dokazujejo številna
domača in tuja priznanja. Bila je "persona grata" tudi v Franciji, kjer so jo še posebej upoštevali zaradi njene sposobnosti mednarodne znanstvene komunikacije in
premagovanja jezikovnih in metodoloških ovir. Nemalokrat je v skupnih delih sodelovala s kolegi iz te in drugih dežel.
Z odhodom Miss Sweeting se morda končuje neko pomembno obdobje razvoja
krasoslovja v drugi polovici tega stoletja, v katerem je zapustila globoke sledove.
Mnogi smo bili deležni njenega znanja in usmerjanja, vsem je zapustila vse kar je
vedela in spoznala. Vse življenje je dr. Sweetingova živela samo za svoje študente in
za kras in tako življenje je bilo vredno živeti. Zato se vsi, ki smo se imeli priložnost
srečati se z njo, spominjamo pokojnice kot blage in prijazne osebnosti, ki je znala
študentom razdajati znanje, iz krasa pa izvabljati njegove skrivnosti.
Jurij Kunaver
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Zborovanja
Mednarodna konferenca ob 75 letnici
prof. dr. Pavola Plesnika
Ob 75-letnici rojstva prof. dr. Pavola Plesnika so v Bratislavi pripravili mednarodno konferenco z naslovom Izbrani problemi v sodobni geografiji in sorodnih
vedah. Pripravila j o j e Katedra za fizično geografijo na Naravoslovni fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi od 14. do 15. marca 1995. Pri tem delu sta s katedro
sodelovala še Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo in Slovaško
geografsko društvo.
Čeprav s e j e prof. Plesnik pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu najbolj
uveljavil v fitogeografiji, j e bila tematika konference zasnovana dosti širše. V ospredju j e bila želja, da bi njegov častitljivi jubilej lahko počastili njegovi številni učenci
in sodelavci, ki delujejo v okviru različnih geografskih vej.
N a konferenci se j e zbralo 45 udeležencev iz Nemčije, Avstrije, Slovenije, Slovaške in Češke. Ti so prispevali več kot 40 referatov iz fizične, humane, regionalne
in teoretične geografije, pokrajinske ekologije in didaktike geografije.
Prvi del konference j e zajel problematiko iz biogeografije, zlasti iz fitogeografije.
Najprej j e nastopil jubilant s svojo najbolj priljubljeno tematiko, to j e bil prikaz glavnih dejavnikov zgornje gozdne meje v Evropi. Sledili so referati povabljenih gostov
iz tujine, ki so se ravno tako nanašali na razna vprašanja v zvezi z zgornjo gozdno
mejo. Podpisani j e poročal o primerjavi med zgornjo gozdno mejo v Julijskih Alpah
in v Prokletijah.
V drugem delu konference so referenti obravnavali pestro paleto vprašanj iz pedogeografije. Zanimiv j e bil prispevek mladega slovaškega raziskovalca Jana Račka,
k i j e govoril o nekaterih problemih, povezanih z definicijo prsti. Sledili so referati iz
geomorfolgije in pokrajinske ekologije. O problematiki pokrajinske ekologije j e govoril Ludovit Mičian, ki s e j e s teoretičnega stališča ozrl na pokrajinsko ekologijo in
sistem fizičnogeografskih vej.
V program drugega dne konference so bili uvrščeni referati iz klimatogeografije,
hidrogeografije, demogeografije, geografije naselij in politične geografije. Poleg tematike iz teh klasičnih geografskih vej so bile predstavljene tudi vsebine, s katerimi
se geografi šele začenjajo ukvarjati, tako npr. o GIS-u, o pojmu mej v prostorski analizi in o fraktalni geometriji in njeni zvezi z geografijo.
O konferenci lahko rečemo, da j e bila dokaj bogata in pestra po vsebini, saj so
referenti obravnavali mnoga, tudi sodobna vprašanja na konkretni ali teoretični ravni.
Pestrost s e j e kazala tudi v sestavi udeležencev. Poleg že uveljavljenih raziskovalcev
j e sodelovalo precej mladih, slovaških geografov, ki delujejo na raznih raziskovalnih
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ustanovah v Bratislavi in zunaj nje, kot j e Katedra za fizično geografijo, Inštitut pokrajinske ekologije in Geografski inštitut na Slovaški akademiji znanosti itd. V svojih referatih so pokazali dokajšnje znanje in uporabo novih metod dela. Vse to kaže,
da ima prof. Plesnik vredne naslednike, ki bodo nadaljni nosilci slovaške geografije.
Po konferenci j e izšel zbornik, ki na 284 straneh prinaša referate in uvodnik o delu
prof. Plesnika ter n j e g o v o bibliografijo.
Franc Lovrenčak

Medinštitutski geografski seminar,
Pees, 27. do 28. april 1995
Pod naslovom Mesta, zgostitvena območja, o b m e j n e regije j e bil tradicionalni
medinštitutski geografski seminar tokrat v Pecsi na Madžarskem. Udeležili so se ga
sodelavci Oddelka za geografijo Univerze Janusa Pannoniusa kot organizatorji in
drugi madžarski geografi, sodelavci Inštituta za regionalno planiranje in urejanje
Univerze v Bayreuthu, Oddelka za geografijo Pedagoške fakultete v Mariboru in Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani ter Geografskega inštituta univerze v Gradcu.
Petnajst referatov, ki so sprožili vsaj tako živahne razprave kot na poprejšnjih
podobnih srečanjih, so predstavili problematiko najnovejšega regionalnega, o b m e j nega in mestnega razvoja. To velja tudi za tematike, ki so temeljiteje prikazale še
tiste razvojne dejavnike, ki so odločujoče oblikovali sedanjo zgradbo nekaterih madžarskih mest, še posebej premogovništva v Pecsi in prometa ter lokalnih surovin v
Tapolcu. Tudi historično vrednotenje pomena železniških povezav v o b m e j n i h območjih za razvoj njihovih središč j e bil nadvse zanimiv poskus. Madžarski kolegi so
si posebej prizadevali predstaviti razvojne možnosti teh razvojno m o č n o problematičnih območij, ki so bila vse povojno obdobje v svojem razvoju načrtno zapostavljena. Za policentrični razvoj in še posebej za hitrejši razvoj večjih centralnih naselij v
obmejnih območjih naj bi s čezmejnim sodelovanjem, predvsem pa trgovino, prometom in turizmom pospešili razvoj širših tovrstnih regij. Zaradi odprte m e j e proti
zahodu postajajo privlačne za naložbe in naselitev, kar j e marsikje že zaustavilo
nenehne negativne trende prebivalstvenega razvoja. Privlačnost zahodnih o b m o č i j
Madžarske kažejo tudi regionalne razlike v najnovejših gospodarskih gibanjih. M e d tem ko vzhodna o b m o č j a Madžarske gospodarsko nazadujejo in j e v številnih
območjih brezposelnost presegla 60 %, j e ta v zahodnih območjih marsikje na ravni
Slovenije.
Omeniti kaže še dva referata, ki sta na dveh ožjih tematikah predstavila za geog r a f i j o in za naš prostor izjemno p o m e m b n o problematiko. Prvi, ki j e govoril o
mestnem turizmu na primeru avstrijskega Gradca, j e zbor močno razgibal o b vpra206
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šanju, zakaj Maribor in druga središča v Sloveniji in na Madžarskem tako m o č n o
z a o s t a j a j o za turističnim prometom v Gradcu. Drugi referat pa j e na podlagi empiričnih raziskav dokazal obojestransko koristnost sodelovanja madžarskega in bavarskega drobnega gospodarstva.
Od slovenskih geografov so poročali V. D r o z g o kakovosti življenja v mestu,
B. Belec o tipih obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji v severovzhodni Sloveniji, U. Horvat o vplivu turizma na razvoj Rogaške Slatine in M. Pak o socialnogeografski zgradbi slovenskih mest.
V ospredju seminarja, ki j e udeležence popeljal tudi na zanimivo ekskurzijo v
nerazvita in redko poseljena j u ž n a o b m e j n a o b m o č j a ob Dravi ter v Nadzikaniszo, j e
bila tako z državnega, kot še posebej z regionalnega vidika silno p o m e m b n a problematika obmejnega prostora. Zaostajanje takšnih območij v regionalnem razvoju
zahteva seveda tudi od geografije veliko pozornosti, predvsem pa interes za kakovostno proučevanje in kakovostne praktične odgovore. Z a to pa j e treba vsekakor
več organiziranega in poglobljenega dela ter seveda bolj kakovostno, usklajeno in
celovitejšo metodologijo.
Mirko Pak

M e d n a r o d n a konferenca I G U "Globalne s p r e m e m b e
in geografija"
Od 14. do 18. avgusta 1995 j e bila na državni univerzi v Moskvi m e d n a r o d n a
konferenca Globalne spremembe in geografija, prva od tematskih konferenc, s katerimi se M e d n a r o d n a geografska zveza odziva na nove zahteve sodobnega časa in
negativne razvojne usmeritve, ki ogrožajo obstoj celotnega človeštva.
Konferenco sta organizirala Geografski inštitut Ruske akademije znanosti in Fakulteta za geografijo Moskovske državne univerze, udeležilo pa se j e j e 325 znanstvenikov iz 37 držav, med katerimi j e bil kot edini iz Slovenije tudi pisec poročila.
Po mnenju večine udeležencev j e bila konferenca odlično zasnovana in izpeljana,
saj njen namen ni bil razpravljati o globalnih spremembah na Zemlji v okviru ene
same stroke, temveč ravno nasprotno, nadaljevati z vzpostavljanjem interdisciplinarnega pristopa k znanstvenemu proučevanju teh problemov in k iskanju rešitev v
duhu sklepov 27. kongresa IGU v Washingtonu avgusta 1992 in m e d n a r o d n e konference o okolju v Rio de Janeiru avgusta 1993.
N a m e n mednarodne konference IGU v Moskvi j e bil trojen:
1. z interdisciplinarnim proučevanjem globalnih sprememb na Zemlji spoznati te
procese in s p o m o č j o modelov poiskati znanstveno utemeljene rešitve;
2. utrditi položaj geografije znotraj strok, ki se s temi spremembami ukvarjajo, in
povečati njen prispevek povezovalke med naravoslovnimi in družboslovnimi vedami;
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3. povečati prispevek geografije kot učnega predmeta na vseh stopnjah izobraževanja pri osveščanju in izobraževanju o globalnih problemih človeštva.
1. Glede na takšno zasnovo konference ni bilo presenetljivo, d a j e bila skoraj tretjina udeležencev negeografov, ki se iz najrazličnejših vidikov u k v a r j a j o z globalnimi spremembami (klimatologi, hidrologi, geologi, ekonomisti, politologi, pedagogi
idr ). Program j e bil izjemno bogat, tako da ni bilo m o g o č e prisostvovati delu vrste
zanimivih sekcij, vendar pa j e tudi na včasih polemičnih plenarnih zasedanjih prišlo
do dialoga med zelo različnimi znanstvenimi vedami, s čimer j e bil po mnenju Hermanna T. Verstappena, predsednika IGU, dosežen eden od pomembnih ciljev konference.
Najnovejši rezultati proučevanj globalnih s p r e m e m b v različnih strokah so bili
predstavljeni na 17 (od 21 sekcijah) in na 2 (od 4) plenarnih zasedanjih, ki so bila
hkrati tudi zborovanja različnih komisij Mednarodne geografske zveze in delovnih
skupin posameznih mednarodnih projektov. Po tehtnosti prispevkov bi omenil predvsem naslednje sekcije: Paleogeografske in zgodovinske razsežnosti globalnih sprememb; Klimatske in hidrološke spremembe v preteklosti in sedanjosti; Naravni in
antropogeni procesi v obalnem pasu v povezavi z dviganjem morske gladine; N a ravne nesreče in sonaravni razvoj; Polarna o b m o č j a ter razvoj Z e m l j e in človeštva;
Vpliv spreminjanja okolja na zdravje ljudi; Politična geografija globalnih sprememb;
Najnovejši geografski načini k proučevanja globalnih sprememb itd.
Precej tehtnih prispevkov so predstavili znanstveniki iz države gostiteljice in
nekdanjih republik Sovjetske zveze, predvsem v zvezi z velikimi hidrološkimi spremembami v Srednji Aziji (izginjanje Aralskega jezera, zaslanjevanje in zastrupljanje
obdelovalnih površin) in spremembami v permafrostu v arktičnem delu Rusije.
Pravo težo bodo predstavljeni referati dobili šele z objavo v zborniku referatov,
ki bo izšel v začetku 1996 in bo po mnenju organizatorjev pomenil velik korak pri
povezovanju različnih strok ob skupnih, usodnih problemih človeštva.
2. Geografija ima med vsemi vedami, ki se u k v a r j a j o z globalnimi spremembami,
poseben položaj, k i j e opredeljen z njenima d v e m a temeljnima značilnostima:
— ker proučuje naravne in družbene procese, j e pri proučevanju globalnih sprem e m b in iskanju rešitev zelo uporabna kot povezovalka med naravoslovnimi
in družboslovnimi vedami,
— kot veda o prostoru lahko p o m e m b n o prispeva k pojasnjevanju prostorskih
razsežnosti preteklih in prihodnjih globalnih sprememb.
V okviru te točke so voditelji projektov ali njihovi sodelavci predstavili vrsto znanstvenoraziskovalnih projektov, ki se ukvarjajo z globalnimi s p r e m e m b a m i in v katerih sodeluje tudi geografija, med drugim IGBP (International Geosphere-Biosphere
Programme), W C R P (World Climate Research Programme), I D N D R (International
Decade of Natural Disasters Research), H D P (Human Dimensions P r o g r a m m e ) itd.
Tudi na plenarnih zasedanjih in v delu sekcij j e bila večkrat p o u d a r j e n a potreba
po osmišljevanju poglobljenih, vendar zelo specializiranih proučevanj različnih strok,
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pri čemer bi lahko geografija naredila več s proučevanjem človeških razsežnosti teh
procesov, saj j e za iskanje primernih rešitev med drugim n u j n o potrebno ugotoviti
tudi "gonilne sile", ki vodijo človeka kot posameznika v različnih vlogah k uničevanju okolja (npr. kot proizvajalec in porabnik). Prav na podlagi teh spoznanj j e
npr. N e m š k a raziskovalna skupnost ( D F G ) začela financirati interdisciplinarni raziskovalni program "Mensch und globale Umweltveränderung", ki j e bil tudi predstavljen na konferenci.
3. N a 21. sekciji konference s e j e razpravljalo o vlogi geografije in analizi njene
uspešnosti pri izobraževanju nove generacije o globalni prepletenosti in večplastnosti globalnih sprememb, s katerimi se bodo morali kot prihodnja generacija politikov, znanstvenikov, podjetnikov, proizvajalcev in porabnikov že čez nekaj desetletij neusmiljeno soočiti. V vrsti tehtnih prispevkov j e bilo večkrat poudarjeno, da
reševanje globalnih problemov človeštva nima le političnega in gospodarskega pomena, saj j e nujen p o g o j zanj tudi uveljavitev globalne etike in globalne solidarnosti,
za kar pa j e geografija kot predmet v šoli naredila še veliko premalo. Trditev predstavnika iz Južnoafriške republike, da "v sodobnih geografskih učnih in raziskovalnih
programih ni veliko prostora za razumevanje sveta kot vse bolj povezanega in
celovitega sistema tudi zato, ker precejšen del človeštva sveta sploh ne želi spremeniti, saj mu takšen, kot je, povsem ustreza", j e v tem kontektstu izzvenela prav
groteskno, vendar, žal, tudi zelo resnično.
V delu te sekcije sem sodeloval z referatom N u j n o s t p o u č e v a n j a bodočih nosilcev odločanja o globalni povezanosti med naravnimi procesi in človekovim delovanjem, kjer sem poudaril predvsem nujnost poučevanja o medsebojni povezanosti
naravnih procesov in človekovega delovanja ter prostorsko in etično dimenzijo
odločanja na krajevni ali državni ravni. Z d v e m a zgledoma iz Slovenije sem ponazoril človekovo poseganje v naravne procese na krajevni ravni in vpliv takih posegov na poslabševanje ali izboljšanje globalnega okolja na Zemlji, ne glede na
velikost ali razvitost države, ter varovanje pred naravnimi nesrečami v kontekstu
prilagajanja celotne družbe naravnim danostim kot merilo usposobljenosti družbe za
soočenje s prihajajočimi globalnimi spremembami, kar bo od današnjih učencev in
študentov verjetno zahtevalo več znanja, kot j i m ga pri izobraževanju n u d i m o danes.
Karel Natek

Structuring the C o n t e m p o r a r y City. C a p e T o w n ,
21. do 25. avgust 1995
Komisija za urbani razvoj in urbano življenje (Commission on Urban Development and Urban Life) Mednarodne geografske zveze j e imela svoje srečanje na
skrajnem j u ž n e m evropeiziranem delu Afrike. To j e k sodelovanju seveda pritegnilo
večje število geografov iz južnoafriških držav. Med še kar številnimi udeleženci od
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drugod pa so prevladovali geografi iz Z D A , Kanade, Nemčije, Francije, Nizozemske, V. Britanije in iz skandinavskih držav, od drugod pa nas j e bilo ie za vzorec.
Kraj srečanja j e postavil v ospredje segregacijo v mestih, še posebej v j u ž n o a f r i ških, ob tem pa še problematiko njihove socialne zgradbe na sploh. S to problematiko se j e ukvarjalo kar pet delavnic (Workshop), skupaj s poldnevnim obiskom
raznovrstnih marginalnih naselij, ki v več kilometrskem pasu na vzhodu o b r o b l j a j o
mesto. V njih živi več kot polovica prebivalstva nad 3 milijonske mestne aglomeracije. Glede na to j e bilo v referatih in seveda tudi v živahnih razpravah največ
govora o najnovejši rasti in preobrazbi teh (apartheidskih) mest ter o možnostih in
poteh izboljševanja njihovega stanja in seveda njihovega odpravljanja. O b okrog
50 % nezaposlenosti prebivalstva takšnih naselij j e to izredno trd gospodarski in
izredno občutljiv politični ter socialni oreh. Sicer pa j e v Južni Afriki tovrstna problematika v ospredju splošnega, seveda tudi medijskega zanimanja.
N a drugi strani pa sta v ospredju teh mestih še dva procesa, in sicer hiter razvoj
terciarnih dejavnosti ter s tem povezana terciarna in stanovanjska suburbanizacija. V
C a p e Townu že govorijo o eni od bodočih svetovnih metropol.
Številni segregaciji namenjeni referati so seveda močneje kakor kdajkoli doslej
na podobnih geografskih srečanjih sprožili zanimanje za socialno problematiko mest,
različne metodologije o p r e d e l j e v a n j a socialnih struktur, predelov, gospodarske pokazatelje, splošno povečevanje razlik med revnimi in bogatimi, vedno številčnejši gospodarsko in socialno stagnirajoči srednji sloj, staranje in podobno. D a j e tudi v evropskih mestih obilo segregacijskih oblik, j e bilo še posebej opozorjeno.
Večina ostalih referentov j e govorila o raznih vidikih zgradbe mest, gostoti prebivalstva in o preobrazbi mest v različnih deželah. O spremembah v socialni zgradbi
slovenskih mest j e poročal M. Pak.
Vsebinsko tako močno usmerjenega zasedanja te skupine doslej še ni bilo. Tako
j e celodnevna ekskurzija udeležence seznanila tudi z drugimi deli aglomeracije,
poseljenimi pretežno z belim prebivalstvom. Cela vrsta različnih zgradbenih struktur
lepo kaže na gospodarsko razlikovanje oziroma p o v e z a v o tega s kakovostjo okolja.
M i r k o Pak

Poročilo o geografski konferenci C O N G E O - 9 5 :
G e o g r a p h y and Urban Environment, ki je potekala od 4. do 9. septembra v
Brnu (Češka republika)
Osnovni namen konference, na kateri se j e zbralo 2 9 strokovnjakov iz 9 držav
(Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, Indija, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija), j e bil predstaviti najnovejše raziskovalne in aplikativne izkušnje, k i j i h imajo
posamezne raziskovalne skupine pri načrtovanju uravnoteženega razvoja mest in
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širših urbanih pokrajin. Poleg tega pa naj bi konferenca prispevala tudi k boljši medsebojni obveščenosti o delu sodelujočih raziskovalcev ter o b e n e m k d o g o v o r o m o
dvostranskem in večstranskem sodelovanju ter o možnostih za skupne m e d n a r o d n e
projekte.
Referati so bili predstavljeni v treh vsebinskih sklopih:
1. Naravno okolje (naravno pokrajinske sestavine) v mestih. V tej sekciji, ki j o j e
vodil dr. A. Vaishar iz Češke, j e bilo predstavljenih 5 referatov. Poljski kolegi so na
primeru katoviškega vojvodstva proučevali mikroklimatske s p r e m e m b e v urbani
pokrajini, ki s o j o raznovrstni posegi korenito preoblikovali. V tej sekciji j e tipologij o slovenskih mest, glede na njihovo onesnaženost, predstavil tudi dr. D. Plut. Sledili
pa so še referati o problemih ekstremnih voda v čeških mestih, o vrednotenju in
gospodarjenju z odpadki v indijskih mestih ter o uporabi G l S - a za urbani kataster kot
podlage za načrtovanje prihodnjega razvoja ekološko stabilnih mest.
2. Socialno okolje, bivalno okolje. Sekcijo j e vodila M. Špes (Slovenija), predstavljenih pa j e bilo 6 referatov, med njimi tudi referat dr. M. Ravbarja o kakovosti
življenja v urbaniziranem okolju v Sloveniji. Avstrijski kolegi so predstavili zelo
poučne primere sanacije nekdanjih odlagališč o d p a d k o v in predvsem njihove sedanje
rabe, ki so v večini primerov namenjeni drugim uporabnikom prostora in zvišujejo
kakovost bivalnega okolja (igrišča, p a r k i . . . ) . O antropogenih s p r e m e m b a h okolja v
urbanem geosistemu Sosnowiec (na obrobju Katowic) so poročali poljski geografi,
sledili so še referati o prostorskih vplivih na socialno strukturo Zagreba, dejavnikih,
ki vplivajo na urbani razvoj manjšega madžarskega mesta Szekszard ter prostorskoekoloških problemih urbanega planiranja na Slovaškem.
3. Socialne in e k o n o m s k e spremembe v mestnem okolju. Sekciji j e predsedoval dr. K. Zsilincsar iz Avstrije. M. Špes j e poročala o rezultatih obsežnejših raziskav
v Sloveniji o vplivu degradiranega okolja na diferenciacijo urbanega prostora. O novejših funkcijskih, morfoloških in strukturnih spremembah v Brnu so govorili češki
geografi, hrvaški pa o prometni dostopnosti kot dejavniku stopnje urbanizacije.
Vsakemu od predstavljenih referatov j e sledila d o k a j obsežna, včasih tudi polemična diskusija, kar j e nedvomno povečalo uspešnost konference. Vsi referati so že
tiskani v posebni publikaciji brnskega geografskega inštituta.
Četrti dan konference j e bil namenjen strokovni ekskurziji v ostravsko o b m o č j e ,
za katerega brez dvoma velja ugotovitev, da j e najbolj sklenjeno in n a j b o l j degradirano v Evropi, p o s e b n o še, če upoštevamo, da se nepretrgoma n a d a l j u j e tudi v sosednjo Poljsko (katoviško imisijsko območje).
Zadnji dan konference pa so organizatorji predvideli za dogovore o medsebojnem sodelovanju, obveščanju, skupnem nastopanju na mednarodnih konferencah ter
podpisovanju že sprejetih programov o dvostranskem sodelovanju med posameznimi
ustanovami. Z našega zornega kota gre posebej poudariti, da smo potrdili delovni
program dvostranskega sodelovanja z inštitutom Geoniky (Brno) Češke a k a d e m i j e
znanosti, dogovorili pa smo se tudi o tesnejšem sodelovanju in predvsem medsebojnem seznanjanju o raziskovalnih dosežkih z geografi iz graške univerze (Avstrija),
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saj smo se oboji strinjali, d a j e bilo dosedanje sodelovanje, kljub majhni geografski
oddaljenosti, preveč zapostavljeno.
S češkimi kolegi načrtujemo dva projekta o problematiki, k i j e skupna o b e m a novo nastalima državama:
1. Regionalno vrednotenje življenjskega okolja v obmejnih ruralnih pokrajinah,
pri čemer bi češki kolegi proučevali razmere ob novi meji s Slovaško in ob mejah s
Poljsko in Avstrijo, ki zaradi večje odprtosti prav tako doživljata korenite spremembe. Z naše strani pa smo predlagali, da bi v skupni projekt vključili raziskave ob hrvaški meji, obmejnem območju, ki po osamosvojitvi doživlja precejšnje spremembe.
Pri naših ostalih obmejnih območjih to ni tako izrazito.
2. Drugi skupni projekt pa j e namenjen kakovosti življenjskega okolja v urbanih
pokrajinah. Češka stran bo kot sondni mesti raziskala Brno in Ostravo, naša pa Ljubljano in Celje. Izsledki raziskav bodo predstavljeni v dveh zbornikih, prvi projekt
b o tiskan v Geographici Slovenici, drugi pa v Moravian Geographical Reports. Predvideni pa so tudi skupni referati na mednarodnih konferencah, sprotno m e d s e b o j n o
obveščanje in izmenjava literature.
Metka Špes

Urbana in regionalna preobrazba v Veliki Britaniji in Sloveniji
— izbrani primeri (London, 20. do 23. september 1995)
N a Šoli za slovanske in vzhodnoevropske študije na Univerzi v Londonu (School
of Slavonic and East European Studies, University London) j e v času od 20. d o 23.
septembra 1995 potekal tridnevni Prvi britansko-slovenski geografski seminar (First
British-Slovene Geographical Seminar) z naslovom: Urbana in regionalna preobrazba
v Veliki Britaniji in Sloveniji — izbrani primeri (Urban and Regional Restructuring
in Britain and Slovenia — Case Studies).
Seminar j e bil rezultat dolgoletnega uspešnega sodelovanja med O d d e l k o m za
geografijo na Filozofski fakulteti in Šolo za slovanske in vzhodnoevropske študije na
Univerzi v Londonu. Potekal j e pod strokovnim vodstvom prof. dr. Franka Carterja,
k i j e že leta 1974 prvič pripeljal skupino angleških študentov na terensko delo v Slovenijo (Rogaška Slatina).
Seminar j e bil namenjen predstavitvi nekaterih vidikov najnovejših geografskih
s p o z n a n j s področja o regionalnem in urbanem razvoju v Angliji in Sloveniji. Izhodišče za zasnovo seminarja j e bila misel o oblikovanju skupine sodelavcev s podobnimi znastvenoraziskovalnimi in strokovnimi usmeritvami. Z O d d e l k a za geografijo
so se seminarja z referati udeležili dr. A. Č e m e (Vplivi regionalne politike na pro212
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storski razvoj Slovenije), dr. M. Pak (Sodobni razvoj Ljubljane), dr. D. Plut (Kvaliteta okolja v slovenskih mestih), mag. M. Krevs (Lokacijske značilnosti trgovine v
gospodarstvu v prehodu), mag. A. Slavec (Industrijsko mesto Maribor) in D. Rebernik (Socialno geografska zgradba slovenskih mest). K sodelovanju smo povabili tudi
dr. M. Bufona s Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI), ki j e predstavil referat Regionalna prenova slovenskih obmejnih območij. Z referatom o emigracijskih/imigracijskih gibanjih v Sloveniji v kontekstu gospodarskega in političnega
prestrukturiranja se nam j e pridružila tudi F. Medved z Univerze v Stockholmu.
Z britanske strani so se udeležili seminarja z referati dr. Bob Colenutt iz prostorskega urada T h a m e s Gateway Unit (Urbana regeneracijska politika v Veliki Britaniji, kritični pogledi), dr. Neil Rose in dr. Eric Brown z londonske univerze (Onesnaženje zraka v Londonu, Fizična geografija Londona) ter dr. Dan Graham, dr.
Nataša Milovanović in dr. Brain Linneker iz London School of E c o n o m i c s (Industrij a Londona, Gibanje prebivalstva v evropskih mestih, primerjalna analiza 1970-1990,
Onesnaženje zraka v Londonu zaradi dnevne migracije delovne sile z osebnimi avtomobili). Zanimivo j e bilo skupno spoznanje o nekaterih skoraj enakih razvojnih
pojavih in procesih v obeh primerih, pa čeprav so potekali in potekajo v izredno
raznolikih gospodarskih, prostorskih, socialnih in političnih razmerah in pogojih. Vsi
prispevki, ki so bili predstavljeni na seminarju, bodo objavljeni v posebni publikaciji
v angleškem jeziku s slovenskimi povzetki.
Popoldansko ekskurzijo v London Doclands' j e vodil dr. David Hilling iz Centra
za razvojne raziskave na Oddelku za geografijo Royal Halloway and Bedford N e w
College. Ekskurzija j e bila namenjena ogledu enega največjih povojnih urbanih
razvojnih projektov, ki buri številne strokovne in politične razprave o "uspešnosti"
oziroma "popolni zgrešenosti" takih razvojnih načrtov. V okviru seminarja j e bil
organiziran tudi dopoldanski strokovni ogled Univerze v O x f o r d u pod vodstvom
D. Kožulja.
Vse udeležence britansko-slovenskega seminarja j e sprejel tudi slovenski ambasador v Veliki Britaniji, gospod M a t j a ž Šinkovec, in sicer skupaj z direktorjem Šole
za slovanske in vzhodnoevropske študije dr. Michael Branchem. O b skupnem razgovoru j e bila oblikovana tudi pobuda za ustanovitev lektorata za slovenski jezik, saj j e
to edini lektorat, ki ga Šola še nima.
O b sklepu seminarja smo se dogovorili, da bo Oddelek za g e o g r a f i j o (dr. A.
Černe) v letu 1997 vodil in organiziral Drugi slovensko-britanski geografski seminar
v Sloveniji. O b tej priložnosti se b o m o dogovorili tudi o ostalih oblikah sodelovanja
med slovenskimi in britanskimi geografi.
N a j na koncu omenim, da sta k uspešni udeležbi sodelavcev O d d e l k a za geografijo prispevala svoj delež tudi Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, ki nam j e
omogočil prevode naših referatov in slovenski Open Society Fond, ki nam zagotovil
plačilo prevoza.
Andrej Černe
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1. hrvaški geografski kongres, Zagreb,
12. do 13. oktober 1995

Prvi hrvaški geografski kongres, ki so ga s skromnimi sredstvi pripravili hrvaški
geografi, j e bil za zunanjega opazovalca še posebej zanimiv, saj se j e odvijal v
posebnih političnih in gospodarskih okoliščinah, k i j i h doživlja Hrvaška. N u j n o s t in
odmevnost kongresa j e potrdil že njegov sam začetek s številnimi zavzetimi pozdravnimi nagovori, med katerimi j e minister za obnovo in razvoj še posebej poudaril velik pomen geografije v tem času, ter podelitev naziva častnega člana kar šestim
tujim geografom, tudi iz Slovenije.
Večina od skoraj petdesetih referatov j e bila sestavljena iz treh delov, in sicer
analize dosedanjega in sedanjega stanja ter iz iskanj in razmišljanj o smereh prih o d n j e g a razvoja. Čeprav so bili ti trije deli v posameznih referatih sila različno zastopani tudi zaradi p o m a n j k a n j a najnovejših podatkov, j e treba še posebej poudariti
stvarnost in kritičnost pri obravnavi regionalnega razvoja, še posebej pri prebivalstveni in gospodarski problematiki. Ta vprašanja so seveda spodbudila tudi največ
razprave in predvsem tudi zahteve, da stroka stvarno oceni stanje in pove svoje
poglede na možnosti prihodnjega regionalnega razvoja. Pri tem ni izostala bojazen
pred večjo sektorsko in centralistično usmeritvijo ter prostorsko zdiferencirano naravnanostjo prihodnjega regionalnega razvoja, pa tudi velikim vplivom tujih, tržno
naravnanih koristi. Kako pospešiti prebivalstveno rast, kako preprečiti opuščanje
kmetijskih površin, kako poseliti in re vital izirati med vojno prizadeta o b m o č j a , so
temeljna vprašanja prihodnjega regionalnega razvoja, pa tudi geografskega zanimanja. Zaradi vojnih d o g o d k o v in njenih posledic ter stanja v katerem se zato država
nahaja, j e vrsta referatov obravnavala specifične vsebine o spremembah političnogeografskega položaja in identitete Hrvaške, njeni teritorialno politični organizaciji
in njenem delovanju, revitalizaciji z vojno prizadetih območij, najnovejših etničnih
spremembah, položaju Hrvaške v Evropi in drugem.
Vsekakor že težko pričakovani kongres pomeni prelomnico v geografskih proučevanjih, ki se bodo morala bolj obrniti k današnjemu stanju in prihodnosti, okrepiti
bo treba raziskovalno bazo in temeljiteje se bo treba lotiti proučevanj novih strokovnih področij in regionalnih procesov. Kar se j e na tem kongresu že pokazalo, ni
pa bilo posebej poudarjeno, j e potreba po teoretski in metodološki obnovi in s tem
povezana večja povezava s tujimi geografskimi okolji in dosežki, ki so se številnih
sodobnih regionalnih problemov v svetu tržnega gospodarstva že temeljito lotili. N a
koncu j e kongresne udeležence ekskurzija popeljala na d v o d n e v n o ekskurzijo v
Kninsko krajino, Severno Dalmacijo in v Liko.
Mirko Pak
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