
Raziskovalne igralnice na ZRC SAZU
Ljubljana, 9. in 16. 7. 2007

Poleti 2007 so bile na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetno-
sti ̀ e tretji~ organizirane in uspe{no izvedene raziskovalne igralnice oziroma delavnice za otroke, stare
od 7 do 14 let. Ker je bil v preteklih dveh letih odziv zelo dober, na kar ka`e predvsem {tevilo udele`en-
cev kakor tudi zadovoljstvo otrok in njihovih star{ev, se je vodstvo delavnic odlo~ilo, da jih organizira
vsako leto. V preteklih letih se je potrdila domneva, da se `elijo otroci skozi igro predvsem sprostiti,
medsebojno spoznavati in dru`iti, vsekakor pa tudi kaj novega videti in nau~iti. Zato je bilo tudi tokrat
organiziranih veliko tematsko raznovrstnih igralnic, ki so jih vodili ~lani posameznih raziskovalnih
in{titutov ZRC SAZU in tudi zunanji sodelavci. @e vsa leta doslej jih oblikuje in koordinira Center za
predstavitvene dejavnosti ZRC SAZU pod vodstvom dr. Brede ^ebulj Sajko, ki se ji je letos pridru`ila
{e Katja Jerman, mlada raziskovalka na In{titutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Delavnice so
potekale dva tedna. Razdeljene so bile na {tiri poljudnoznanstvene vsebine za dve starostni skupini otrok
(od 7 do 10 in od 11 do 14 let). Vsak od sodelujo~ih in{titutov je organiziral svoj tematski dan.

Geografska dneva smo vodili sodelavci Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU Primo`
Ga{peri~, Mateja Breg, Primo` Pipan in Bojan Erharti~. Oba geografska dneva smo pripravili na isto
temo, hkrati pa smo zaradi razli~ne starosti otrok vsebino in potek igralnic prilagodili dvema starost-
nima skupinama. Tema geografskih igralnic je bila namenjena raziskovanju mestnih vodnih povr{in,
ki jih je ustvaril ali preoblikoval ~lovek v razli~nih obdobjih razvoja mesta Ljubljana glede na potrebe
in ̀ elje me{~anov. Igralnici smo zato poimenovali »Vode v mestu«. Zasnovani sta bili na terenskem delu
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in raziskovanju hidrolo{kih pojavov in njihovih zna~ilnosti na izbranih obmo~jih mesta Ljubljana, kjer
so ti pojavi prisotni. Glede na program posamezne starostne skupine smo izbrali naslednje lokacije:
Tivoli (ribnik ob ~olnarni), Ro`nik (vodohram), Kose{ki bajer ter preoblikovane struge potokov Pr`a-
nec, Glin{~ica in Grada{~ica.

Prva geografska igralnica je bila namenjena otrokom do 10 leta starosti. Pot nas je vodila pe{ iz mestnega
sredi{~a proti parku Tivoli, kjer smo se s prvimi vodnimi povr{inami sre~ali na razstavi fotografij Cerkni{-
kega jezera na Jakopi~evem sprehajali{~u. Ob ogledu slik smo otrokom predstavili primer naravnega
delovanja vode v naravni pokrajini v primerjavi z ostalimi primeri urbanih vodnih povr{in, ki so sledili.

Prva postojanka je bil ribnik ob Tivolski ~olnarni, ki je zanimiv primer »mestne vode«. @e na prvi
raziskovalni to~ki so se morali mladi geografi najprej »najti« oziroma orientirati v prostoru. Pomaga-
li smo si z mestnim zemljevidom Ljubljane in natisnjenim digitalnim ortofoto posnetkom Ljubljane.
Ob tem smo mladim raziskovalcem predstavili kartografske zna~ilnosti prikaza povr{inskih vodnih poja-
vov (teles) na zemljevidih. Na vsaki naslednji to~ki smo vajo ponovili in na enak na~in dolo~ili lego
v prostoru.

Spoznavanje mestnih vod je potekalo s pomo~jo vpra{anj na vnaprej pripravljenih delovnih listih.
Dolo~ali smo zna~ilnosti vode v ribniku, in sicer tako, da smo izbrali ustrezno dostopno merilno mesto,
kjer smo najprej dolo~ili globino vode. V nadaljevanju smo dolo~ili barvo in vonj vode, izmerili tem-
peraturo vode in s pH listi~i dolo~ili njeno kislost oziroma bazi~nost. Rezultate smo skupaj vpisali na
delovni list, ki smo ga prilepili na terenski plakat. Plakat je nastajal sproti. Za~eli smo ga izdelovati na
prvi raziskovalni to~ki in ga na vsaki naslednji dopolnili. Bil je glavni rezultat delavnic. Na njem smo
predstavili izmerjene podatke o mestnih vodah, s katerimi smo se sre~ali.

Iz Tivolija nas je pot vodila po Ro`niku, kjer smo se ustavili ob vodohramu. Otrokom smo s po-
mo~jo grafi~nih prikazov in zunanjega ogleda stavbe predstavili vlogo vodohrama v sistemu pridobivanja
pitne vode za mesto Ljubljana. Tudi na tej to~ki smo dopolnili plakat.

Naslednja raziskovalna postaja je bil Kose{ki bajer. Ponovili smo vse meritve vode, ki smo jih izved-
li ̀ e v tivolskem ribniku. Izpolnjen delovni list smo dodali na nastajajo~i poster in ga primerjali z rezultati
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meritev v tivolskem ribniku. Ugotovili smo lahko, da se rezultati ne razlikujejo bistveno. Ker je na{a
raziskovalna pot potekala po obmo~ju, bogatem z rastlinami, smo po poti nabrali nekaj listov in cve-
tov in z njimi dodatno vizualno in vsebinsko popestrili plakat.

Ob bajerju smo sklenili z raziskovanjem stoje~ih mestnih voda. Pot smo nadaljevali ob preobliko-
vanih strugah potokov Pr`anec in Glin{~ica, ki sta nas pripeljali nazaj v sredi{~e mesta.

Drugo geografsko igralnico smo izvedli teden dni kasneje z otroki, starimi od 11 do 14 let ter z nji-
hovi starosti in zahtevam prilagojenim programom. Po uvodnem zbiranju in kratki predstavitvi v atriju
ZRC SAZU smo se odpravili na najbli`jo postajo mestnega potni{kega prometa in se z mestnim avto-
busom {tevilka pet odpeljali do Kosez. Na postaji pri Mercatorju smo izstopili in se pe{ odpravili do
prve raziskovalne to~ke tistega dne, Kose{kega bajerja. Tam smo otrokom podrobneje predstavili potek
igralnice, kaj nas bo zanimalo, na kaj morajo biti pozorni in kako bomo sproti izdelovali predstavitve-
ni plakat geografskega dne. Otroci so se seznanili s tehni~nimi pripomo~ki, ki so jih rabili pri vseh
nadaljnjih meritvah, z na~inom dela in lastnostmi vode. Na bregu Kose{kega bajerja smo izvedli prvo
raziskovanje zna~ilnosti stoje~e vode. Zanimali so nas globina, temperatura, svetlost, vonj in kislost vode
na izbranem vzor~enem oziroma merilnem mestu. Vse ugotovitve smo zapisali v delovni list. Poleg hidro-
geografskih zna~ilnosti smo ugotavljali biogeografske lastnosti rastja na bregu bajerja in v njegovi o`ji
okolici. Otroci so tako posamezno in v skupinah merili, komentirali in zapisovali lastnosti vode.

Pot smo nadaljevali ob strugi potokov Pr`anec in Glin{~ica, kjer smo z meritvami ugotavljali preob-
likovanost in lastnosti teko~ih voda. Zaradi nizkega vodostaja, smo hitrost vode merili na preprost na~in.
Izmerili in ozna~ili smo razdaljo med dvema to~kama, v vodo spustili plutovinast zama{ek in merili
~as, ki ga je potreboval od ene do druge to~ke. Iz izmerjenih podatkov smo izra~unali hitrost vode v po-
toku. Zna~ilno za rabo tal na prehojeni poti med raziskovalnimi to~kami ena, dva in tri (Kose{ki bajer,
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Pr`anec, srednji tok Glin{~ice) je prepletanje elementov urbane rabe (bli`ina obvoznice, sprehajalne
in rekreacijske poti) in kmetijske rabe tal (gozd, travniki, njive). Za otroke je bilo posebej zanimivo nadalje-
vanje poti po umetno preoblikovani betonski strugi spodnjega toka Glin{~ice, ki se vije med pozidanimi
povr{inami vse do Vi~a.

Iz te »ribje« perspektive smo hi{e, ̀ elezni{ko progo, Tr`a{ko cesto in ostale objekte opazovali povsem
iz drugega gledi{~a, kot smo ga vajeni kot »navadni« pe{ci. Po strugi smo hodili do soto~ja potokov
Glin{~ica in Grada{~ica. Na soto~ju smo izvedli zadnje meritve. Otroci so povsem samostojno opra-
vili vse meritve, s posebno napravo pa smo skupaj izmerili hitrost vode. Zaradi dovolj visoke vode in
njene mo~i smo za merjenje hitrosti vodnega toka lahko uporabili preprosto merilno napravo, ki je
sestavljena iz merilne palice, vetrnice in podpornega ra~unalnika. Hitro in precej natan~no smo izme-
rili hitrost vode na na{i zadnji raziskovalni to~ki. Ko smo vse podatke zapisali v delovni list, smo dokon~ali
{e plakat, pospravili vso opremo in skupaj od{li do najbli`je avtobusne postaje mestnega prometa ter
se zapeljali nazaj do na{ega izhodi{~a v sredi{~u mesta.

Organizatorji delavnic smo vsako leto znova zadovoljni, ko lahko po uspe{no zaklju~enih delav-
nicah potrdimo, da so otroci zares zvedava bitja, ki jih zanima zelo veliko stvari. Na{a naloga je in ostaja,
da se {e v prihodnje trudimo in jim geografijo predstavimo na njim zanimiv na~in. Na obeh geograf-
skih dnevih so kljub dolgi hoji, vro~ini in zahtevnosti dela pokazali veliko `eljo do raziskovanja,
sodelovanja in u~enja novega. V posebej veliko zadovoljstvo sta nam bila dva prijetno pre`iveta razi-
skovalna dneva, katerih potek je predstavljen na dveh razstavljenih plakatih

Mateja Breg, Primo` Ga{peri~

Mednarodna delavnica International Workshop on Environmental Changes and Sustainable
Development in Arid and Semi-arid Regions: »Ali se pu{~ave Osrednje Azije {irijo?«
Alxa Zuoqi, Notranja Mongolija, Kitajska, 10.–13. 9. 2007

Ali se pu{~ave Osrednje Azije {irijo, je bilo eno izmed pomembnih vpra{anj, k re{itvi katerega je
sku{ala pripomo~i tudi mednarodna delavnica z naslovom »Spremembe okolja in trajnostni razvoj v su-
hih in polsuhih predelih« v okro`ju Alashan Levi prapor v ju`nem delu Gobija. Delavnica je bila obenem
redno letno sre~anje COMLAND – Komisije za degradacijo prsti in dezertifikacijo pri Mednarodni geo-
grafski zvezi (IGU), ki jo vodi Gudrun Gisladottir iz Islandije. Lokalni organizator je bil prof. Yang
Xiaoping z In{tituta za geologijo in geofiziko Kitajske akademije znanosti v Pekingu, ki mu gre naj-
ve~ja zasluga, da sta bila tako delavnica kot tudi terenski del (14.–17.9.) organizacijsko odli~no pripravljena,
vklju~no z organizacijo prevoza v ta odmaknjeni, do nedavna za tujce {e zaprti del Kitajske.

V Alashanu se je v teh {e vro~ih septembrskih dneh zbralo prek 60 udele`encev iz 18 dr`av z vse-
ga sveta, od Amerike do Koreje, od Islandije do Ju`ne Afrike. V okviru tridnevnega simpozijskega dela,
vmes je bila poldnevna ekskurzija v bli`nje gore Helan in med pe{~ene sipine pu{~ave Tengger, se je
zvrstilo 41 predavanj in bilo predstavljenih 16 posterjev. Tematika je bila vezana na naslov delavnice,
primeri pa so bili s celega sveta, v glavnem iz suhih predelov (Atacama, Gobi, Kalahari, Pakistan, Taj-
ska, Tibet, Zahodna Avstralija, Zahodna pu{~ava v Egiptu). Ve~ predavanj je obravnavalo predvsem
procese (erozija prsti, podpovr{inska hidrologija, monitoring, prenos ogljika, izotopi v okolju). Nekaj
prispevkov je podrobneje razlagalo vzroke {irjenja pu{~av: izvor pu{~avskega peska in prahu, spremem-
be v zadnjih desetletjih, globalne spremembe, razvoj pu{~av v kvartarju, vpliv spreminjanja monsunov
na pu{~ave. Ker je Alashan (Alxa Zuoqi) na robu pu{~ave, so bila posebej poudarjena vpra{anja nasta-
janja pe{~enih pu{~av, starosti sipin ter mehanizmom njihovega nastajanja in premikanja

Tudi kras je lahko pu{~ava zaradi naravnih vzrokov ali pa zaradi vpliva ~loveka. Marsikatera pu{~a-
va le`i na podlagi iz karbonatnih kamnin, pu{~avski pesek vsebuje karbonatna zrna, v pesku nastajajo
karbonatne konkrecije in skorje, izviri talne vode odlagajo lehnjak in podobno. Tako je »pu{~avska tema-
tika« lahko zelo zanimiva tudi za raziskovalca, ki se ukvarja s krasom oziroma pokrajinami na
karbonatnih kamninah. Ve~ predavateljev je omenjalo tudi kras, s krasom posebej pa so se ukvarjali
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trije. N. S. Embabi je pri nastanku depresije Farafra, Zahodna pu{~ava v Egiptu, na prvo mesto posta-
vil kras. Avtor je s slikami predstavil {tevilne fosilne kra{ke oblike oziroma njihove ostanke, od udornic
(tienkengov!), vrta~ in brezstropih jam do oblik, ki predstavljajo fosilni kopasti in stolpasti kras. Ker
med udele`enci ni bilo veliko krasoslovcev, njegovo predavanje kljub zanimivi snovi in oblikah, ki bi
jih bilo mogo~e razlo`iti tudi druga~e, ni bilo dele`no razprave. @ivahno razpravo in tudi kasnej{e odmeve
pa je do`ivelo predavanje, uvr{~eno je bilo na za~etek delavnice, avtorja teh vrstic z naslovom »Deser-
tification and regeneration of karst: Example of Dinaric Karst«. Kra{ko vsebino je imel tudi prispevek
E. van Niekerk o gro`nji z onesna`enjem objektu svetovne dedi{~ine »Zibelka ~love{tva« s fosili boga-
to jamo Sterkfontein.

Ve~ji del udele`encev delavnice je izkoristil eno od mo`nosti terenskega dela oziroma ogleda suhih
step in pe{~enih pu{~av v tem delu Notranje Mongolije. Na tridnevni predkongresni ekskurziji po suhih
pokrajinah v {ir{i okolici Pekinga (provinca Hebei) so se udele`enci seznanili predvsem z negativnimi
vplivi ~lovekove dejavnosti na okolje – na ve~anje su{nosti in dezertifikacijo nekdanjih obdelovalnih
povr{in. Po koncu delavnice je {tiridnevna pot vodila udele`ence 500 km naprej proti zahodu, globo-
ko v pe{~eno pu{~avo Badain Jaran. To je ena izmed ve~jih pe{~enih pu{~av, meri okoli 50.000km2, v okviru
Gobija. Sipine, ki dosegajo vi{insko razliko 460 m, so med najvi{jimi na svetu. Na terenu je bilo mogo-
~e spoznati skalno podlago pu{~ave (Ala{anski peneplen), njeno razpadanje je eden od virov peska, ter
vzrok za tako visoke sipine: na fosilne (stabilizirane) sipine vetrovi nana{ajo in odlagajo pesek ter tako
oblikujejo nove sipine, eno vrh druge. Ker se sipine {irijo prek roba pu{~ave, jih ljudje ponekod uspe-
{no zaustavljajo z nasajanjem rastlin. Za najuspe{nej{o se je izkazal saksaul (Haloxylon ammondendron).
Tak nasad tudi uspe{no varuje naprave za pridobivanje soli na slanem jezeru Yabulai. Druga poseb-
nost pu{~ave Badain Jaran je okoli 140 jezer. So v depresijah med orja{kimi sipinami, kjer je nivo talne
vode blizu povr{ja oziroma izvira na povr{je. Ve~ina teh jezer ima zaslanjeno vodo, v nekaterih je voda
zelo slana (kot Mrtvo morje), v nekaterih pa prakti~no sladka in `ivijo v njej celo sladkovodne ribe.
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Kot se za pu{~avo spodobi, je tudi v Badain Jaranu zelo malo de`ja, povpre~no 120 mm (med 60 in 190)
letno. Da je bila ta delavnica tudi dobrobit za Gobi, dokazuje naliv, ki je presenetil udele`ence ekskur-
zije sredi sipin in je dal najbr` kar ~etrtino koli~ine letnih padavin.

Tudi ta zelo uspe{no izvedena in dobro obiskana mednarodna delavnica in {e posebej njen teren-
ski del dokazuje, da je COMLAND res ena izmed najuspe{nej{ih in najbolj dejavnih komisij IGU in je
{koda, da slovenski geografi v njej tako malo sodelujejo.

Andrej Kranjc

Nagrade ZGDS za leto 2007 in polo`itev venca na Ile{i~evo spominsko plo{~o
Ljubljana, Atrij ZRC SAZU in Ile{i~eva hi{a na Trstenjakovi ulici, 21. 9. 2007

Vsako drugo leto je september prazni~en mesec za slovensko geografijo. Tradicionalni Ile{i~evi dnevi
so prilo`nost ne le za strokovno sre~anje ampak tudi za dru`abno prireditev, pomembno za utrjevanje
geografske zavesti. Za uvod v leto{njo ve~erno prireditev 21. septembra je poskrbela Zveza geografskih
dru{tev Slovenije, ki je ob stoletnici rojstva akademika dr. Svetozarja Ile{i~a polo`ila venec na spomin-
sko plo{~o na njegovi hi{i.

S podelitvijo nagrad se le sklenil niz aktivnosti Komisije za priznanja ZGDS v letu 2007. Omenje-
na komisija je objavila razpis pozno spomladi in ga poslala vsem geografskim dru{tvom in geografskim
ustanovam. Komisija je prejela 9 predlogov: 3 od Geografskega dru{tva Gorenjske, 3 od Ljubljanske-
ga geografskega dru{tva, po enega z ljubljanskega Oddelka za geografijo, od Geografskega dru{tva Primorje
in od Izvr{nega odbora ZGDS. Obravnavala jih je na dopisni seji, jih v celoti sprejela in pripravila pred-
log za Izvr{ni odbor, ki se je sestal na redni seji 6. septembra in jih soglasno potrdil.

Podelitev je bila v okviru ve~erne prireditve, na kateri smo poleg podelitve nagrad ZGDS in Dru{tva
u~iteljev geografije obele`ili {e 100-letnico na{ega velikega geografa. Dr. Jurij Kunaver se je v govoru
dotaknil njegove `ivljenjske poti in izpostavil njegov pomen za slovensko geografijo. K slavnostnemu
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zna~aju prireditve je prispevalo romanti~no vzdu{je prenovljenega atrija ZRC SAZU na Novem trgu
in glasbeno poustvarjanje {tudentskega podmladka. Utemeljitve je brala sodelavka ljubljanskega Oddel-
ka za geografijo Mojca Ilc, nagrade pa je podelil predsednik ZGDS dr. Matej Gabrovec.

Kot je bilo `e omenjeno, je bilo nagrajencev 9. Pohvalo ZGDS sta prejela uredni{tvo GEOmixa in
Fani Groznik. Uredni{tvo GEOmixa je bilo nagrajeno za izjemno delo pri snovanju {tudentskega ~aso-
pisa, ki je v dobrem desetletju obstoja prerasel v kakovostno revijo s strokovnimi in poljudnimi ~lanki.
Dosedanjih 25 {tevilk s prispevki ve~ kot 200 razli~nih avtorjev je zgovoren dokaz o pomembnem pris-
pevku mladih geografov h geografski publicistiki in {irjenju geografskega znanja. Fani Groznik je prejela
nagrado za kakovostno in dolgoletno po`rtvovalno delo na podro~ju ra~unovodskih in finan~nih sto-
ritev pri ZGDS in LGD ter za dobrovoljnost in ~love{ko toplino, zaradi katerih so naloge blagajnikov
prijaznej{e in manj naporne.

Bronasto plaketo ZGDS sta prejela Eva Slekovec in dr. Ale{ Smrekar. Eva Slekovec je bila nagrajena
za delo v Geografskem dru{tvu Primorje od samega za~etka in za ve~ kot desetletno po`rtvovalno {olsko
delo z mladimi na Gimnaziji Piran, zlasti za tekmovanja iz znanja geografije ter za mentorstvo pri razisko-
valnih nalogah. Ale{ Smrekar je prejel nagrado za desetletno aktivno in uspe{no delo v Ljubljanskem
geografskem dru{tvu. Med drugim je zaslu`en za uvedbo geografskih ve~erov in sprva tudi za njihovo izved-
bo. Njegov najve~ji prispevek je izjemno anga`irano in uspe{no predsednikovanje med letoma 2001 in 2005.

Srebrno plaketo ZGDS so prejeli Ton~ka Abbad, mag. Mitja Bricelj in Ana Kalan.
Ton~ka Abbad je bila nagrajena za dolgoletno strokovno delo v kartografski zbirki ljubljanskega

Oddelka za geografijo, za pomo~, prijaznost in toplino, ki so jih bile dele`ne generacije {tudentov geo-
grafije, za po{iljanje Geografskega vestnika v preteklosti in za pomo~ pri zameni Geografskega vestnika
s slovenskimi in tujimi geografskimi revijami. Mitja Bricelj je dobil nagrado za ve~ kot 20 let aktivne-
ga delovanja v stanovskih organizacijah. Med drugim je bil med letoma 2003 in 2007 predsednik ZGDS.
Njegov mandat so zaznamovali prizadevanja za ve~jo prepoznavnost geografije v javnosti in v politi~-
nih krogih, organiziranje interdisciplinarnih okroglih miz in anga`iranje v projektu Zveze Slovenija –
vodna u~na pot Evrope. Ana Kalan je bila nagrajena za dolgoletno in uspe{no delo z mladimi na Sred-
nji lesarski {oli v [kofji Loki. Pou~evanje je dopolnjevala z mentorstvom pri pripravi dijakov na tekmovanja
v znanju geografije, zgodovine in obrambe ter strokovnimi ekskurzijami. V Geografskem dru{tvu Gorenj-
ske je sodelovala predvsem kot aktivna udele`enka, ki je pridobljeno znanje nato prena{ala v svoje
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»Zlata« nagrajenca Franc Benedik (levo) in Janko Pfajfar (desno) ter predsednik Zveze geografskih 
dru{tev Slovenije dr. Matej Gabrovec.
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pedago{ko delo in tako pomembno prispevala k uveljavitvi geografije kot stroke tudi v poklicnem in
strokovnem izobra`evanju.

Zlato plaketo ZGDS sta prejela Franc Benedik in Janko Pfajfar. Franc Benedik je bil odlikovan za
`ivljenjsko delo na podro~ju geografije, za 41 let pedago{kega dela na Osnovni {oli Simon Jenko v Kra-
nju, ki so jih zaznamovali predanost stroki in pedago{kemu delu, razgledanost in priljubljenost pri u~encih.
Svojo ljubezen do narave in gora je prena{al na svoje u~ence. Bil je eden od ustanovnih ~lanov Geo-
grafskega dru{tva Gorenjske, kjer je ostal aktiven vse do danes, tudi po upokojitvi. Strokovne ekskurzije
dru{tva je bogatil s prispevki in bil ve~krat tudi njihov soorganizator in vodja. Janko Pfajfar je bil odli-
kovan za ̀ ivljenjsko delo na podro~ju geografije, za pedago{ko delo na Osnovni {oli Fran Sale{ki Fin`gar
Lesce, za popularizacijo geografije tudi zunaj {olskih sten in za njeno povezovanje s sorodnimi veda-
mi. Je aktiven ~lan Geografskega dru{tva Gorenjske vse od njegove ustanovitve leta 1984. Omeniti velja
zlasti njegovo anga`iranost pri pripravi strokovnih predavanj in ekskurzij po Sloveniji za ~lane dru{-
tva in za u~itelje geografije na Gorenjskem.

Vsem nagrajencem iskreno ~estitamo in se jim zahvaljujemo za njihov prispevek stroki in stanov-
ski organiziranosti.

Mimi Urbanc, Matej Gabrovec

Zimska konferenca zdru`enja Regional Studies Association: Transport, 
Mobility and Regional Development
London, Zdru`eno kraljestvo, 24. 11. 2007

Leto{nja zimska konferenca uglednega zdru`enja Regional Studies Association je potekala na temo
prometa, mobilnosti in regionalnega razvoja. Tema je kljub aktualnosti v raziskovalni srenji med manj
zastopanimi, zato ne presene~a dober odziv. Delegatov je bilo prek sto, zastopane pa so bile prakti~no
vse celine, kar je {e dodalo k zanimivosti predstavitev in razprav. Konferenca je potekala v dveh sklopih.
V plenarnem delu so predstavili svoje poglede trije ugledni strokovnjaki s podro~ja raziskovanja mobil-
nosti. Vsebinski poudarek tega dela konference je bil zlasti na tako imenovani »trajnostni mobilnosti«,
predvsem zaradi dejstva, da promet v razvitih dr`avah prispeva znaten dele` toplogrednih plinov. Koncept
trajnostne mobilnosti tako sku{a upo{tevati `elje posameznikov po opravljanju potovanj, komunici-
ranju in trgovanju, z minimalnimi {kodljivimi vplivi na sedanje in bodo~e dru`bene ter naravne vire.

Drugi sklop konference je potekal v sedmih tematskih delavnicah v manj{ih skupinah. Teme delav-
nic so zadevale trajnostno mobilnost, mobilnost v mestih, vlogo prometa pri regionalnem razvoju,
prometno na~rtovanje, dru`beno vklju~enost v prometu, upravljanje s prometom na regionalni rav-
ni, dinamiko delovne sile in prometa. Teme so bile dokaj raznovrstne in so potekale so~asno, zato je
bilo mo`no sodelovanje le v eni ali dveh delavnicah.

Delavnica na temo mobilnosti v mestih je bila zelo zanimiva, saj so v njej predstavili svoje prispevke
udele`enci iz zelo razli~nih dr`av (poleg Slovenije {e iz ̂ ila, Portugalske, Nizozemske in Italije). Zanimiva
je bila ugotovitev, da so problemi mobilnosti podobni povsod po svetu. Udele`enka iz ̂ ila (Paola Jiron) je
tako predstavila kaoti~no stanje v mestu Santiago, kjer so uvedli zelo moderen mestni javni promet s pod-
zemno `eleznico, ki pa se je izkazal za zelo neracionalnega in je mesto pahnil v v popolnoma kaoti~no
stanje. Udele`enec iz Italije (Giuliano Mingardo) je predstavil zanimivo raziskavo o razlikah med dejansko
onesna`enostjo zraka v mestih in dojemanjem prebivalcev o onesna`enosti zraka. Zaklju~ki analize niso bili
ravno spodbudni, saj je ugotovil, da tista evropska mesta, ki jih ljudje dojemamo kot najbolj ~ista in z naj-
bolj urejenim prometom, spadajo dejansko med najbolj onesna`ena (na primer Zürich ali München).

Omenjena sta le dva primera, ki nakazujeta raznolikost udele`encev in tematik. Udele`enci, ki so
prihajali iz akademskih, upravljavskih in podjetni{kih sfer, so pripomogli h konstruktivni in {iroki deba-
ti na temo mobilnosti. Vsi prispevki, predstavljeni v plenarnem sklopu in na delavnicah, so zbrani in
objavljeni v konferen~nem zborniku.

David Bole
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