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Uvodnik 

70 let Geografskega vestnika 

Ivan Gams* 

Velika gibanja se začno s prebliskom nekoga, k i j e dobil novo idejo, in vsak velik 
pohod se začne s prvim korakom. Vemo, kdo je prvi spoznal potrebo, da dobijo slo-
venski geografi glasilo v domačem jeziku. To je bil Dalmatinec Ivo Rubić, kasnejši 
ugledni zagrebški univerzitetni profesor. Bil je član prve generacije študentov geo-
grafije v Geografskem inštitutu pri mladi ljubljanski univerzi. Svoj predlog je leta 
1923 najprej razložil v geografskem seminarju in nato v društvu, ki mu je bil prvi 
predsednik. Peterica najbolj prizadevnih članov društva v okviru študentskega kluba 
je na izletu na Jezersko leta 1923 njegov predlagani naslov Almanah spremenila v 
Geografski vestnik. S tem naslovom je prva dvojna številka izšla 15. junija 1925. 
Med znanstvenimi revijami, ki so na Slovenskem začele izhajati po prvi svetovni 
vojni, je bil GV četrti. Za tedanji začetek velikega pohoda GV, ki še traja, so bili 
zaslužni zlasti Franjo Baš, Valter Bohinec, Ivan Rakovec, Ivo Rubić, ki je bil prvi 
urednik G V, in Roman Savnik (Bohinec - Savnik, 1972, Bohinec, 1975). 

Ob prebiranju poročil o nastanku naše revije se nehote prikrade primerjava z da-
našnjim časom. Honorarjev avtorji za prve letnike GV niso dobivali, tako kot zadnja 
leta, ko jih je prepovedalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo, ki krije večino tiskar-
skih stroškov. Razlika je v tem, da so avtorji prvega letnika najprej pisali v dnevne 
časopise in tam dobljene honorarje poklonili GV za tisk. To se zdaj ne bi moglo po-
noviti. Izid GV 1923 so zabeležili ne le doma, ampak tudi v tujini od Trsta in Gradca 
do Splita. Če bi začelo glasilo ZGD izhajati zdaj, takega odmeva ne bi doseglo. Če 
bi zdaj hoteli obdržati podobno razmerje med naklado in številom učiteljev in 
raziskovalcev geografije, bi GV moral izhajati v nakladi več tisoč izvodov. Tiska pa 
se v 800 izvodih. 

Vendar moramo dodati, da GV po drugi svetovni vojni ni več edina geografska 
periodika. Leta 1952 se mu je pridružil Geografski zbornik in leta 1955 Geografski 
obzornik, kasneje pa še glasilo univerzitetnega geografskega inštituta in Dela Oddel-
ka za geografijo FR Poleg tega izdajamo monografije in vsakih nekaj let zbornik 
geografskih zborovanj. Kljub temu pa je ostal Geografski vestnik še vedno najboljše 
ogledalo razvoja geografske stroke in njene raziskovalne plodnosti. Samo v njem 
najdemo zapise o teoretskih vprašanjih stroke, o novih raziskovalnih metodah, o izi-

* Akad., univ. prof. v pokoju, Ul. Pohorskega bataljona 185, 61113 Ljubljana, Slovenija. 
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du publikacij, pomembnih za geografijo, o društvenem življenju, jubilejih in doseže-
nih priznanjih geografov. 

Morda se bralcem zdi čudno, da uvodni članek o sedemdesetletnici GV objav-
ljamo v številki, ki ima zaporedno številko 67. Saj je v kratkem uvodniku tedanji 
urednik I. Vrišer (1978) zabeležil izid petdesetega letnika. Toda v letniku 47 se je na-
ša revija obširneje spomnila 50. letnice obstoja. V njem sta pod skupnim naslovom 
Ob petdesetletnici Geografskega vestnika objavila Valter Bohinec članek o rojstvu in 
prvih začetkih GV in Svetozar Ilešič (1975) članek Glavne značilnosti razvoja Geo-
grafskega vestnika. V njem dolgoletni urednik GV ugotavlja upadanje števila geomor-
foloških prispevkov. To je po svoje posledica razširitve geografije na mnoga nova 
področja in krepitve starih družbenografskih panog. Dejstvo, da so vedno bolj redki 
tudi tematsko naravnani regionalnogeografski članki, pa daje misliti. Ali preuranjena 
specializacija mladih raziskovalcev ne zavre umevanje regionalne kompleksnosti? 
Prav za kompleksno geografijo pa se je prof. S. Ilešič v GV najbolj zavzemal. Opra-
vičilo za slabo zastopanost regionalne geografije pa je mogoče najti tudi v možnosti, 
da regionalne raziskave objavljamo drugod. Podobno preusmerjanje raziskovalnega 
dela, kot je bilo do leta 1975, se je nadaljevalo do danes: manjši delež pišočih od vseh 
akademsko izobraženih geografov (o tem Gams, 1983), manj avtorjev iz sorodnih 
strok in manj raziskovalnih prispevkov srednješolskih profesorjev. Na drugi strani pa 
je povečan delež demogeografskih, naravovarstvenih, hidroloških in metodičnih 
člankov. Povojno naraščanje prispevkov o teoriji geografije se še nadaljuje v rubriki 
Razgledi in drugod. To gradivo bi bilo bolj hvaležno za študij idejnega razvoja slo-
venske geografije, če bi bolj ali manj revolucionarnim zahtevam piscev sledila tudi 
praksa, to je tematika v nadaljnjih GV. So pa sami na sebi zanimivi za tiste, ki jih 
zanima pretekli idejni razvoj v svetu in naši odzivi. 

Sicer pa nudi podrobnejši razvid o zastopanosti geografskih panog klasificirani 
poimenski seznam doslej v GV objavljenih pomembnejših prispevkov, objavljen v 
tej številki. Zanj je uredništvo zaprosilo knjižničarko gospo Janjo Turk. Uredništvo 
se je zanj odločilo iz več razlogov. Prvi je praktičen. Vedno več prispelih prispevkov 
ne navaja že v GV objavljenih raziskav iste tematike. Nismo upravičeni do trditve, 
da jih avtorji zavestno prezirajo z izgovorom, da so podatki zastareli in izsledki ne-
vredni navajanja. Zakaj to bi pomenilo, da vidijo v številkah glavno vrednost ali da 
geografiji ne pripisujejo značaja vede, ki lahko gradi teoretsko zgradbo le s povezo-
vanjem novih gradbenih elementov s starimi. Če bi se ti avtorji odpovedali tej za-
htevi, sami ne bi smeli upati na upoštevanje njihovih del v objavah drugih. Zato je 
bolj verjetno, da so taki avtorji že zapisano v GV pomotoma prezrli. Če smo odkriti, 
se nam slednje ne dogaja redko. Priznam, da sem tudi sam zardeval ob spoznanju, da 
nisem iz starih GV iz neznanja navedel vsega, kar bi moralno moral. S tu objav-
ljenim seznamom bo takih primerov, upamo, manj. 

Drugi razlog za odločitev uredništva je boljše poznavanje opravljenega dela na-
ših prednikov. Kdor je moral iz tega ali onega razloga kdaj prelistavati GV vse tja do 
leta 1923, je priznal: ne bi si mislil, kaj vse so "stari pogruntali" ob veliko manjšem 
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številu informacij, kakor so nam dostopne zdaj, in kako raznolike problematike so se 
naši predniki lotevali. Spoznal je, da je naše geografsko mišljenje manj sad našega 
spoznanja, kot smo mislili, saj je prispelo v našo zavest po komaj še razpoznavnih 
poteh. Iz tega pa se rodi spoznanje, da smo dediči bogate preteklosti, na katero smo 
lahko ob svoji maloštevilčnosti ponosni. Ta zavest pa nam je zdaj prav tako potrebna 
kot v prejšnjih časih in bo z leti še bolj. 
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