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Mednarodno sre~anje Regional studies Association »Research Network on: Tourism, Regional
development and Public Policy«
Izmir, Tur~ija, 2.–4. 4. 2008
The Regional Studies Association je spomladi organizirala prvo od dveh sre~anj leta 2008, namenjenih
turizmu. Tridnevna konferenca na univerzi Ege v tur{kem obmorskem mestu Izmir je bila namenjena
organiziranim oblikam turizma, seveda v povezavi z regionalnim razvojem in sorodno problematiko.
Izbor mesta sre~anja je bil dokaj posre~en, saj Izmir kot nekak{ni »tretji pol« Tur~ije predstavlja pomembno
gospodarsko `ari{~e in populacijsko sredi{~e, po drugi strani pa se ta regija ravno na podro~ju turisti~nega razvoja sre~uje s {tevilnimi novimi izzivi in problemi.
Mednarodno sre~anje je sicer potekalo na Fakulteti za ekonomijo in administrativne vede, vendar
sta bili tako tematika kot udele`ba obarvani zelo geografsko. Med udele`enci iz 11 dr`av, ki so predstavili svoje prispevke, so seveda prevladovali doma~ini. Dale~ nadpovpre~no je bil zastopan tudi bli`nji
Ciper, sicer pa ne bi mogli trditi, da je bila udele`ba ne vem kako »sredozemsko« obarvana. Prevladovali so predstavniki razli~nih (pove~ini evropskih) univerz, zastopane pa so bile tudi razli~ne razvojne
agencije in podobne organizacije, ki se ukvarjajo s turizmom. Med 28 referati velja izpostaviti zanimiv in aktualen prispevek z bli`njega Cipra, ki se je nana{al na iskanje soodvisnosti med turizmom ter
politi~no situacijo in begunskim vpra{anjem na razdeljenem Cipru.
Jurij Senega~nik
Mednarodna konferenca Regional Studies Association »The Dilemmas of Integration and Competition«
Praga, ^e{ka, 27.–29. 4. 2008
The Regional Studies Association si `eli z novim razvojnim programom postati globalna organizacija za regionalne in razvojne {tudije. Z namenom po`ivitve mednarodnega sodelovanja na podro~ju
regionalnih in razvojnih {tudij uvaja vedno nove aktivnosti, namenjene ~lanstvu in razli~nim uporabnikom. Organizacija se odpira ~lanom in skrbi za njihovo medsebojno povezovanje, ustanavljajo in razvijajo
se interdisciplinarne raziskovalne skupnosti, vse ve~ja pozornost se posve~a uporabnikom. Ob tem nenehno izvaja tudi svoje ute~ene aktivnosti, med katere poleg ugledne zalo`ni{ke dejavnosti sodi tudi vrsta
mednarodno uveljavljenih seminarjev in konferenc. Naj{ir{o udele`bo ima letna konferenca, ki je bila
letos v Pragi. Namenjena je bila vpra{anjem integracije in tekmovalnosti novih dr`av ~lanic, v ospredju pa je bilo tudi vklju~evanje ^e{ke v mehanizme kohezijske politike in strukturnih skladov. Zunaj
plenarnih sre~anj je vzporedno potekalo {tirinajst tematskih sklopov:
• Evropska regionalna politika,
• Regija: sredi{~e globalnega znanja,
• Dinamika trga dela, ~love{ki kapital in migracije,
• Gospodarski razvoj pode`elja,
• Mestne regije,
• Prostorsko na~rtovanje,
• Ve~nivojsko upravljanje,
• [port in kultura turizma,
• Regionalne identitete in predstave,
• Na znanju temelje~i razvoj starih industrijskih regij,
• Regionalna perspektiva zaposlovanja in strategij delovne sile,
• Lokalni in regionalni gospodarski razvoj,
• Demokracija in regije,
• Okoljska vpra{anja v lokalnem in regionalnem razvoju.

153

Kronika

Geografski vestnik 80-1, 2008

Med mno`ico zanimivih referatov in tem je na samem mestu zelo te`ko izbrati, zato je izrednega
pomena tudi objava referatov na spletni strani, ki je dostopna {ir{i javnosti (http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/270508papers.asp).
Na omenjeni spletni strani si je mogo~e ogledati tudi razli~ne dejavnosti zdru`enja in spremljati
novice o prihodnjih aktivnostih. Prepri~ani smo, da bo katera od na~rtovanih aktivnosti zanimiva tudi
za vas, zato vas prisr~no vabimo k udele`bi.
Janez Nared
Vsakoletno sre~anje nem{kih raziskovalcev visokogorja
Bohinj, 22.–25. 5. 2008

MIHA PAV[EK

Konec maja 2008 smo se odzvali prijaznemu povabilu nem{kih kolegov, natan~neje njihove Komisije za glaciologijo pri Bavarski akademiji znanosti v Münchnu, za pomo~ pri organizaciji njihovega
vsakoletnega sre~anja Delovne skupine za primerjalno raziskovanje visokogorij. Odlo~ili so se za Bohinj,
saj je na tem obmo~ju precej ledeni{kih sledov, ne nazadnje je tudi Bohinjsko jezero nastalo za nekdanjo ~elno moreno. Pogled iznad zatrepa Bohinjske doline, kjer je njen konec (Ukanc), pa je eden najlep{ih
razgledov pri nas na ledeni{ko preoblikovane doline ob vzno`ju Julijskih Alp. Posebej velja to na vi{ku pomladi, ko nam je pri tem v pomo~ narava sama.
Delovna skupina za primerjalno raziskovanje visokogorij (Arbeitsgemeinschaft für Vergleichende Hochgebirgsforschung e. V.) je ve~ kot {tiri desetletja staro stanovsko zdru`enje vseh nem{ko govore~ih
raziskovalcev, ki se na kakr{enkoli na~in ukvarjajo s preu~evanjem in raziskovanjem gora {irom po svetu.
Sede` delovne skupine je prav na prej omenjeni Komisiji za glaciologijo (http://www.lrz-muenchen.de/
∼a2901ad/webserver/webdata/Arge/index.html), kjer je zaposlen tudi dr. Ludwig Braun, eden od treh
~lanov predsedstva te skupine. Znanstvo s cenjenim kolegom smo navezali pred ~asom na vsakoletnem
rednem sre~anju evropskih glaciologov v Münchnu. Prav nem{ko govore~i raziskovalci so bili med prvi-

Slika 1: Udele`enci sre~anja.
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Slika 2: Med vra~anjem s popoldanskega obiska slapa Savice nas je presenetila mavrica.
mi odkritelji nekaterih goratih obmo~ij, od tod tudi vzgib za ustanovitev tovrstne delovne skupine. Seveda ni odve~ omeniti, da sodelujejo v tej delovni skupini tudi {tevilni geografi, zato je temu primerno
konferen~nemu sledil tudi terenski del sre~anja, pri katerem smo bili zapro{eni za vodstvo. Delovni naslov
leto{njega sre~anja je bil »Razvoj alpskih pokrajin in njihova poselitvena zgodovina s posebnim poudarkom na jugovzhodnih Alpah«.
Tovrstnih sre~anj se ne udele`ijo le raziskovalci najrazli~nej{ih strok, katerih predmet raziskav je
gorski svet, temve~ se jim pogosto pridru`ijo tudi {tudentje ene od {tudijskih usmeritev v okviru predmetov, povezanih z gorsko pokrajino. Raziskovalci predstavljajo svoje delo iz zadnjega obdobja, medtem
ko je v sredi{~u zanimanja {tudentov gorska pokrajina na {ir{em obmo~ju lokacije, na kateri poteka
sre~anje. [tudentski »proizvod« leto{njega sre~anja je zajeten snopi~ izbranih raziskav na obmo~ju Triglavskega narodnega, ki so ga pripravili posebej za leto{njega sre~anje v Bohinju. Ob zaklju~ku vsakoletnega
sre~anja je tudi redni ob~ni zbor njihovih ~lanov. Najve~ja pozornost pa seveda velja strokovnemu delu
sre~anja, v okviru katerega smo kot povabljeni gostje (na sicer »doma~em terenu«) predstavili glaciolo{ke raziskave na obeh na{ih ledenikih. Prve pod bli`njim Triglavom in druge pod nekoliko bolj oddaljeno
Skuto, ki jih vse od leta 1946 oziroma 1948 opravljajo sodelavci Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU, zadnja leta tudi ob pomo~i sodelavcev Geodetskega in{tituta Slovenije. Na strokovnem
delu sre~anja sem nam je pridru`il dr. Jurij Kunaver, zaslu`ni profesor v pokoju, sicer odli~en poznavalec Julijskih Alp in na{ega ledeni{ko preoblikovanega povr{ja.
Nem{ki govorci so za~eli predstavitve z opisom raznovrstnosti Julijskih Alp v »srcu Evrope«, sledilo
pa je izredno zanimivo predavanje o Juliusu Kugyju, odkritelju Julijskih Alp, katerega 150-letnico rojstva
smo praznovali ravno v leto{njem letu. Nadalje smo izvedeli nekaj ve~ o pokrajinskih spremembah in
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aktualni dinamiki v gorskem svetu, mo`nostih daljinskega zaznavanja pri preu~evanju visokogorij, gorski kartografiji, stopili po sledeh pomembnej{ih odkritij na obmo~ju Pamirja in Karkoruma v 19. stoletju,
o gorski ekologiji, o starosti pa{ni{ke `ivinoreje v Tibetu in tamkaj{nji degradaciji gorskega okolja ter
potencialnem rastju kot tudi o glaciolo{kih raziskavah v Karakorumu. V preddverju hotela Zlatorog,
kjer je potekalo sre~anje, smo si z zanimanjem ogledali tudi nekaj posterjev, na katerih so avtorji predstavili podnebna nihanja v ~asu ledenih dob in v holocenu na osnovi jezerskih usedlin v osrednjem Nepalu,
paleoklimatsko interpretacijo puhlici podobnega permafrosta v Verhojanskem gorovju (Sibirija), obse`no dokumentacijo o opazovanjih klasi~nih in kamnitih ledenikov v Vzhodnih Turah ter predstavitev
nem{kega kartografa Gerharta Moserja, ki je med letoma 1969 in 2006 pripravil za Nem{ko planinsko zvezo (DAV) tri liste zemljevidov na obmo~ju Peruja.
@e be`en pregled skozi pester program {tiridnevnega sre~anja pove, da gre za izjemno intenzivno
predstavitev in izmenjavo izku{enj. Vse skupaj smo za~inil z ogledom konec maja ravno najbolj vodnate Savice ter celodnevno ekskurzijo iz Ukanca ter vzdol` severne obale Bohinjskega jezera vse do planine
Vogar, pod katero je eden najlep{ih pogledov na Bohinj. Zanimiv je bil tudi sestop v ledeni{ko preoblikovane Voje ter prepoznavanje tamkaj{njih bo~nih in ~elnih morenskih nasipov nad Staro Fu`ino.
Kot vedno je bilo tudi to pot ve~ strokovnih vpra{anj kot pa odgovorov nanje. Nekateri od slednjih ~akajo na to, da bodo ob novej{ih raziskavah na voljo nova spoznanja o na{em, ledeni{ko preoblikovanem
povr{ju. Do takrat pa nam taka sre~anja bogatijo geomorfolo{ka znanja in {irijo obzorja prek meja Alp
in Evrope. Sama delovna skupina pa nam da misliti tudi o tem, da bi kazalo v prihodnje podobno zdru`enje
ustanoviti tudi pri nas, saj je vse ve~ posameznikov in raziskovalnih skupin, ki se ukvarjajo s preu~evanjem visokogorij.
Miha Pav{ek
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