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Sklepni sestanek mednarodnega projekta »CapHaz-Net«
Birmendsdorf, Švica, 15.–16. 12. 2011

MATIJAZORN

V okviru mednarodnega projekta SocialCapacityBuildingforNaturalHazards –TowardsMoreResilientSocieties (Krepitev zmožnosti družbe za soočanje z naravnimi nesrečami – prožnejši družbi naproti)
oziroma kratko CapHaz-Net (http://www.caphaz-net.org/), ki je potekal pod okriljem sedmega okvirnega programa Evropske komisije, je konec decembra 2011 potekal sklepni sestanek (poročila o ostalih
sestankih in delavnicah so objavljeni v več številkah Geografskega vestnika: 81-2 (2009, str. 143–145),
82-1 (2010, str. 123–124, 129–132), 82-2 (2010, str. 121–123), ter 83-1 (2011, str. 113–114, 115–116). Sestanka smo se udeležili Blaž Komac, Primož Pipan in Matija Zorn (vsi Geografski inštitut Antona Melika
ZRC SAZU).
Sestanek so vodili vodilni partnerji projekta iz HelmholtzCentreforEnvironmentalResearch (UFZ;
http://www.ufz.de/) iz Leipziga v Nemčiji, organiziral pa ga je Švicarski zvezni inštitut za raziskovanje
gozda, snega in pokrajine (SwissFederalInstituteforForest,SnowandLandscapeResearch– WSL;
http://www.wsl.ch/index_EN) iz Birmensdorfa pri Zürichu.
Temeljni namen srečanja je bil poleg pregleda dela na projektu obravnava sklepnega poročila z naslovom TowardMoreResilientSocietiesintheFieldofNaturalHazards:Caphaz-Net'sLessonsLearnt (Proti
prožnejši družbi na področju naravnih nesreč: kaj smo se naučili s projektom CapHaz-Net; http://caphaz-net.org/outcomes-results/CapHazNet_D10.3_final.pdf). Glede na to, da projekt v temelju ni bil
raziskovalni, temveč je Evropska komisija prek njega financirala le sodelovanje ustanov in razmislek
o stanju na obravnavanem področju, lahko rečemo, da so njegovi rezultati presegli vsa pričakovanja.

Slika:Udeležencisklepnegasestankamednarodnegaprojekta»CapHaz-Net«predposlopjemŠvicarskega
zveznegainštitutazaraziskovanjegozda,snegainpokrajinev BirmensdorfupriZürichu.
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To je predvsem rezultat odličnega vodenja (Christian Kuhlicke (UFZ) in Annet Steinführer (Johann
Heinrich von Thünen Institute, Braunschweig)) in odličnega sodelovanja partnerjev, ki so se vsak na
svojem področju odlično izkazali.
Rezultati projekta so predstavljeni v desetih izčrpnih poročilih (uvodno, o obvladovanju ogroženosti
zaradi naravnih nesreč, o dojemanju ogroženosti zaradi naravnih nesreč, o ranljivosti družbe zaradi naravnih nesreč ter o izobraževanju in komuniciranju na področju naravnih nesreč itd.) in treh dokumentov
z naslovom oris politike. Poročila so objavljena na spletni strani projekta (http://caphaz-net.org/outcomes-results) v angleškem jeziku, dva orisa politik pa tudi v francoskem, španskem, katalonskem, italijanskem,
nemškem in slovenskem jeziku.
Najpomembnejši rezultati projekta so objavljeni tudi v članku z naslovom PerspectivesonSocialCapacityBuildingforNaturalHazards:OutlininganEmergingFieldofResearchandPracticeinEurope (Razgledi
na krepitev zmožnosti družbe za naravne nesreče: oris vzhajajočega raziskovalnega področja v Evropi;
DOI: 10.1016/j.envsci.2011.05.001) v ugledni reviji EnvironmentScienceandPolicy (14-7, str. 804–814).
Slovenske izsledke projekta pa smo podrobneje predstavili v znanstveni monografiji z naslovom
»Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi«, ki je izšla v zbirki Georitem pri Založbi ZRC
(http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/izobrazevanje-o-naravnih-nesrecah-v-evropi; glej knjižno poročilo v tej številki). Še več rezultatov projekta bo predstavljenih v posebni številki revije Natural Hazards
andEarthSystemSciences (http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/), ki bo izšla leta 2013.
S projektom smo v slovenskem prostoru prvič doslej temeljito obdelali nekatere družbenogeografske vidike naravnih nesreč, analiza učbenikov, ki smo jo v njegovem okviru izvedli na Geografskem
inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, pa je bila prva tovrstna raziskava v Evropi.
Blaž Komac, Matija Zorn

Delavnica za kmetijske strokovnjake o (ne)zatravljanju oljčnikov v slovenski Istri
Padna, 31. 1. 2012
Delavnica z naslovom »Erozija zaradi kmetijstva in socialni marketing na primeru zatravljanja oljčnikov
z namenom zmanjševanja erozije prsti« je bila organizirana v okviru projekta ZOOB (Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu; http://www.zoob-oljke.si/)
za kmetijske strokovnjake iz slovenske in hrvaške Istre. Projekt, ki se je leta 2012 tudi zaključil, je bil
sofinanciran v okviru Operativnega programa IPA čezmejnega sodelovanja Slovenija–Hrvaška. Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU sicer nismo bili partnerji v projektu, a smo bili
naprošeni, da izvedemo predstavljeno delavnico.
Delavnice se je udeležilo 24 slušateljev, predvsem kmetijskih svetovalcev in agronomov iz Slovenije
in Hrvaške, pa tudi raziskovalcev Inštituta za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Delavnica je bila razdeljena na dva dela. V prvem,
teoretičnem delu so udeleženci poslušali dve predavanji: »Vpliv človeka na pobočne procese« (predstavil Blaž Komac) in »Erozijski procesi v sivi Istri« (predstavil podpisani). V drugem, praktičnem delu
delavnice, ki ga je vodil Primož Pipan, so se slušatelji najprej seznanili s socialnim marketingom, nato
pa so na podlagi te metode ugotavljali, kaj so razlogi za (ne)zatravljanje oljčnikov v slovenski Istri.
Nezatravljeni oljčniki v nagnjenih legah predstavljajo nevarnost za pospešeno erozijo prsti. Po ocenah je v slovenski Istri nezatravljenih približno tretjina oljčnikov, predvsem zato, ker so številni kmetje
prepričani, da je tako bolje za oljke. Eden od namenov delavnice je tako bil, poiskati načine, kako pridelovalce prepričati, da bodo oljčnike zatravljali. Klasični pedagoški vidik gradi na predpostavki, da je
znanje oziroma informiranost ključnega pomena pri spremembi posameznikovega vedênja. Na podlagi tega bi bilo treba posameznike najprej informirati (izobraziti) o določenem problemu, s tem pa bi
ti (morda) spremenili svoj odnos do njega. Spremembi odnosa bi nato sledila še sprememba v obnašanju.
Drugi, ekonomski vidik pa predvideva, da se posamezniki vedejo racionalno in delujejo v prid lastnemu
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Slika 1:Delavnicajepotekalav Padniv slovenskiIstri.

Slika 2:Napodlagimetodesocialnegamarketingaudeležencidelavniceposubjektivniocenirangirajo
razlogezanezatravljanjeoljčnikov.
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ekonomskemu interesu – erozija prsti povzroča gmotno škodo. V skladu s tem naj bi spremenili svoje
vedenjske navade v smeri čim manjših ekonomskih izgub. Klasični marketing tako pomaga pri ozaveščanju, socialni marketing pa skuša identificirati in odpraviti ovire, ki preprečujejo vedenjske spremembe.
Udeleženci delavnice so tako iskali tiste ovire, zaradi katerih kmetje ne zatravljajo oljčnikov ter iskali
primerne strategije za zatravljanje le-teh.
Matija Zorn, Primož Pipan

Obeležitev 150-letnice prvega Kocenovega atlasa
Dunaj, Avstrija, 2011; Hotunje pri Ponikvi, 30.–31. 3. 2012
V letu 2011 smo praznovali stoletje in pol izhajanja Kocenovih šolskih atlasov, ki so tako dosegli
svojevrstni svetovni rekord. Čeprav v tem času nikoli ni izšel popoln slovenski Kocenov atlas, pa smo
se tako pri nas kot tudi v sosednji Avstriji, kjer imajo njegovi atlasi največji ugled, spomnili na slovensko poreklo njegovega avtorja. Ob tej priložnosti se je z več monografijami, popolnoma novo izdajo
Kocenovega atlasa in več prireditvami v ožji strokovni javnosti utrdilo zavedanje o pomembnosti tega
prelomnega dela, ki je kot ena najuglednejših kartografskih tržnih znamk doslej doživelo vsaj 278 izdaj
in ponatisov v šestih jezikih. Lahko jim dodamo še nekdanje licenčne izdaje v Belgiji, Franciji, Katarju, Nemčiji, Turčiji, ZDA, Združenem kraljestvu, na Nizozemskem in še vedno aktualne v Italiji (nemška
izdaja za Južno Tirolsko), Izraelu (hebrejska in arabska) in Bolgariji.
Nekoliko obledel spomin na enega velikanov evropske kartografije, ki pa so ga visoko cenili tudi
najuglednejši slovenski geografi 20. stoletja (Anton Melik, Svetozar Ilešič in Valter Bohinec), se je sprva začel intenzivneje obujati v začetku 70. let prejšnjega stoletja, ko se je približevala sto petdeset letnica
Kocenovega rojstva in stoletnica njegove smrti leta 1971. Na pobudo domačinov iz Ponikve, ki jih je
takrat kot tudi danes vodila učiteljica geografije Slava Kovačič, se je odzvalo Geografsko društvo Slovenije in na mestu nekaj let prej podrte Kocenove rojstne hiše, je 28. oktobra 1972 akademik dr. Svetozar
Ilešič odkril spomenik Blažu Kocenu. H postavitvi so s svojim prostovoljnim delom v veliki meri prispevali prav domačini.
V silovitem potresu 20. junija 1974 na Kozjanskem je bila uničena ponkovska osnovna šola. S solidarnostnimi sredstvi ljubljanskih občin so hitro zgradili novo, ki so jo 1. septembra 1975 poimenovali
po Blažu Kocenu.
V naslednjih dveh desetletjih je začel spomin nanj zopet nekoliko bledeti, dokler se ni konec stoletja
Kocenov pomen začel ponovno obujati na pobudo profesorja didaktike na ljubljanskem Oddelku za geografijo Filozofske fakultete dr. Jurija Kunaverja. Društvo učiteljev geografije Slovenije od leta 2001 dalje podeljuje
Kocenovo priznanje za življenjsko delo na področju pouka geografije. V tem času je bilo napisanih tudi več
monografij, strokovnih in znanstvenih del, ki se ukvarjajo s to tematiko. Slovenska matica je v letu 2007
organizirala dvodnevni mednarodni simpozij in kasneje tudi izdala zbornik razprav na njem, Slovenski
šolski muzej pa je ob simpoziju pripravil tematsko razstavo o Blažu Kocenu. V domačih krajih so njegovi sorodniki Debelakovi odprli Kocenovo spominsko sobo v delno obnovljeni Kocenovi rojstni hiši.
S pomočjo Turistično olepševalnega društva Ponikva so postavili stalno razstavo o njem in njegovem delu.
V letu 2011 smo jubilej izida prvega Kocenovega atlasa obeležili tako pri nas kot v sosednji Avstriji. Matična Kocenova založba Ed. Hölzel je na Dunaju ob tej priložnosti izdala broširano monografijo
Kozenn-Atlas.EinekurzeGeschichtezum 150.GeburtstageinesMeilensteinsderösterreichischenSchulkartographie (Kratka zgodovina Kocenovega atlasa ob 150-letnici mejnika avstrijske šolske kartografije),
v kateri je predstavljen Blaž Kocen in razvoj atlasa vse do danes (Birsak 2011a). Jeseni istega leta je izšel
tudi popolnoma prenovljeni GrosserKozenn-AtlasmitAtlas-CD (Veliki Kocenov atlas), ki je namenjen
osnovnim, srednjim in nekaterim višjim šolam. Na njegovih notranjih platnicah je na kratko predstavljena njegova zgodovina (Birsak 2011b). Atlas je julija 2011 na konferenci Mednarodne kartografske zveze
ICA v Parizu prejel nagrado za najboljši atlas (medmrežje 1).
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Slika 1:Jubilejnaslovesnostob150-letniciKocenovegaatlasav slavnostnidvoraniavstrijskeakademije
znanosti.

Slika 2:Nastopdr. JurijaKunaverjanadunajskislovesnosti.
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Slika 3:NaslovnicamonografijeKocenovsrednješolskiatlaskotdidaktičnaprelomnica.

Slika 4:PrijetnodruženjepriKocenovispominskihišinaHotunju.
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Visoko obletnico so v Avstriji obeležili lani v Slavnostni dvorani Avstrijske akademije znanosti na
Dunaju (slika 1). Slovesnosti, v organizaciji založbe Ed. Hölzel, se je udeležilo približno 200 povabljenih
gostov. Pozdravne govore so imeli dr. Josef Taus, direktor P&V holdinga, ki je lastnik založbe Ed. Hölzel;
dr. Arnold Suppan, podpredsednik Avstrijske akademije znanosti, ki je nadomeščal obolelega predsednika Avstrijske akademije znanosti dr. Helmuta Denka; dr. Karlheinz Töchterle, avstrijski minister
za znanost in raziskovanje; Franz Neugebauer, predsednik avstrijskega državnega zbora in kot zadnji
dr. Jurij Kunaver (2011), ki je udeležence pozdravil v imenu Zveze geografov Slovenije (slika 2). Slednji je v svojem krajšem govoru orisal Kocenovo slovensko poreklo in domače okolje ter poudaril
v preteklosti odlično sodelovanje z avstrijskimi kolegi, predvsem z žal že pokojnima dr. Wolfgangom
Sittejem, ki ga je pred skoraj dvema desetletjema spodbudil k intenzivnejšemu preučevanju zgodovine slovenske geografije in še zlasti Blaža Kocena ter nedavno preminulo častno predsednico Avstrijskega
geografskega društva in eno v svetu najuglednejših zgodovinskih kartografinj dr. Ingrid Kretschmer,
ki je pred leti sodelovala na ljubljanskem simpoziju in kasneje obiskala tudi Kocenove domače kraje.
Izrazil je upanje, da se bo plodno sodelovanje še okrepilo.
Osrednja točka slovesnosti je bilo predavanje dr. Lukasa Birsaka, ki je sedanji urednik Kocenovega
atlasa in vodja založbe Ed. Hölzel. Z velikim poudarkom na njegovem slovenskem poreklu, življenjski
poti ter še danes aktualnimi koncepti priprave šolskega atlasa je zbranim predstavil Blaža Kocena in
razvoj njegovih atlasov skozi zgodovino. V zaključku je sledila še okrogla miza z nekaterimi najuglednejšimi avstrijskimi kartografi in učitelji o prihodnosti atlasov. Glavna razprava je potekala o vprašanju
ali bodo atlasi krenili po poti velikih enciklopedij, ki so dostopne le še v elektronskih različicah in bodo
njihove tiskane izdaje v prihodnosti izginile. Večina je bila mnenja, da popolne prevlade digitalizacije
vendarle ne bo. Sledilo je družabno srečanje v avli akademije, kjer so vsem gostom razdelili izvode novega Kocenovega atlasa z zgoščenko in monografijo o razvoju Kocenovega atlasa.
Dober mesec kasneje je pri Založbi ZRC izšla dvaindvajseta monografija v zbirki Geografija Slovenije z naslovom Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica (glej Geografski vestnik 83-2).
V njej so Rožle Bratec Mrvar, dr. Lukas Birsak, mag. Jerneja Fridl, dr. Drago Kladnik in dr. Jurij Kunaver prvič pri nas podrobno predstavili prvo izdajo Kocenovega atlasa iz leta 1861 ter na kratko orisali
tudi Kocenovo življenjsko pot in druga dela. Ob tej priložnosti je Znanstvena knjižnica v Olomoucu na
Češkem omogočila popolno digitalizacijo najbolje ohranjene prve izdaje, saj na Moravskem hranijo njen
edini poznani izvod. Številni podrobni izrezi te izdaje so predstavljeni tudi v tej monografiji. Svečano
predstavitev, ki je bila 17. januarja 2012 v Prešernovi dvorani Slovenska akademije znanosti in umetnosti, je vodil ugledni slovenski kartograf dr. Branko Rojc, ki je prijetno povezoval predstavitve avtorjev.
Zadnja obeležitev 150-letnice pa je bila v Kocenovih domačih krajih. V petek, 30. marca 2012, smo
v Kocenovi spominski hiši na Hotunju pri Ponikvi (slika 4) predstavili monografijo Založbe ZRC, Blaža Kocena in njegovo delo študijski skupini učiteljev geografije na širšem celjskem območju. Tam so
nas gostoljubno kot vedno sprejeli in pogostili Kocenovi sorodniki in nasledniki Debelakovi. Večina
učiteljev si je želela, da bi še kdaj ponovili podobno strokovno druženje in obljubila, da bodo poskušali organizirati strokovne ekskurzije v te kraje, kjer so v zadnjih letih pod vodstvom Toma Goloba uredili
tudi nekaj lepih učnih poti.
Naslednjega dne, 31. marca 2012, je sledila že tradicionalna Kocenova sobota, ki smo jo skupaj organizirali Turistično olepševalno društvo Ponikva in Društvo učiteljev geografije Slovenije. Kljub skromni
udeležbi učiteljev geografije se je letošnje novosti – pohoda po učni poti, udeležilo skoraj 40 udeležencev, med katerimi so prevladovali domačini. Zjutraj smo se zbrali v Osnovni šoli Blaža Kocena, kjer
so nam učitelji in učenci pripravili kratek kulturni program (slika 5). Sledil je tri urni pohod po učni
poti Treh znamenitih ponkovskih mož, ki vodi od Ponikve do Hotunja, mimo rojstnih hiš blaženega
Antona Martina Slomška, slovničarja Martina Zagajška in Blaža Kocena. Na njej je tudi nekaj drugih
zanimivih razglednih, kulturno zgodovinskih in naravnogeografskih točk, kot na primer Šamčev peskokop z zanimivim geološkim prerezom, Mastenovi ribniki … Prijeten pohod po gričevnati in razgledni
pokrajini smo sklenili na Hotunju, kjer so vsi udeleženci dobili toplo malico, ki jo je prispevala Obči-
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Slika 5:Kulturnaprireditevv OsnovnišoliBlažaKocenanaPonikvi.
na Šentjur ter nekaj lepih knjižnih in kartografskih nagrad, ki jih je prispevalo Društvo učiteljev geografije Slovenije. Prijetno druženje smo popestrili še z domačimi ekološkimi izdelki Debelakovih, ki
so jih mnogi udeleženci odnesli domov.
Viriinliteratura
Birsak, L. 2011a: Kozenn-Atlas. Eine kurze Geschichte zum 150. Geburtstag eines Meilensteins der österreichischen Schulkartographie. Dunaj.
Birsak, L. (ur.) 2011b: Grosser Kozenn-Atlas mit Atlas-CD. Dunaj.
Bratec Mrvar, R. Birsak, L., Fridl, J., Kladnik, D., Kunaver, J. 2011: Kocenov srednješolski atlas kot
didaktična prelomnica. Geografija Slovenije 22. Ljubljana.
Medmrežje 1: http://www.icahistcarto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=43#mce_temp_url# (14. 1. 2012).
Kunaver, J. 2011: Govor na Jubilejni slovesnosti ob 150-letnici Kocenovega atlasa. Rokopis. Dunaj.
Rožle Bratec Mrvar

Kocenov atlas na Bližnjem vzhodu. Spominski zapis ob 150-letnici prvega Kocenovega atlasa
Ta prispevek temelji na članku Moshe Brawerja in Ingrid Kretschmerjeve, geografov, univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev iz Tel Aviva oziroma z Dunaja, ki je bil objavljen v jubilejni 150. številki
osrednjega glasila avstrijskih geografov MitteilungenderÖsterreichischenGeographischenGesellschaft
leta 2008 (str. 317–338).
Ko proslavljamo okroglo obletnico izida prvega Kocenovega atlasa, ne moremo mimo posameznikov, ki so pomembno prispevali k večji prepoznavnosti in razumevanju Kocenovega opusa ali celo
pomagali pri njegovem mednarodnem uveljavljanju in ugledu. Objava omenjenega prispevka se nam
je zdela na mestu tudi zato, ker se je na simpoziju o Kocenu v organizaciji Slovenske matice leta 2007
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Slika:PokojnapoznavalkaBlažaKocenadr. IngridKretschmerizAvstrijeindr. DragoKladnik,soavtor
monografijeKocenovsrednješolskiatlaskotdidaktičnaprelomnica,v okoliciPonikvekonecmarca 2007.
s prispevkom o prvem Kocenovem atlasu in njegovih predhodnikih predstavila prav soavtorica zgoraj
omenjenega članka, žal prezgodaj umrla dr. Ingrid Kretschmer (glej literaturo). Od ugledne profesorice, sicer častne predsednice Avstrijskega geografskega društva, smo se 2. februarja 2011 na enem od
dunajskih pokopališč poslovili tudi v imenu Zveze geografov Slovenije. Kot strokovnjakinja za zgodovinsko kartografijo in mednarodno priznana avtorica ter soavtorica Leksikona zgodovine kartografije
je ob obisku v Ljubljani predavala tudi v historičnem seminarju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU
o novejšem razvoju zgodovine kartografije v Avstriji. Do takrat je bilo njeno delo pri nas manj znano,
morda tudi zaradi slabše razvitosti slovenske historične kartografije.
Danes lahko ugotovimo, da je ostalo le malo celin in držav, kamor Kocenov atlas ne bi zašel, pa
naj velja to za preteklost ali sedanjost. Zato smo se odločili objaviti zanimivo, zgodovinsko dokumentirano pripoved, kako je Kocenov atlas že kmalu po koncu 2. svetovne vojne prišel tudi v novo nastalo
židovsko državo in se tam pozneje izjemno dobro uveljavil. Temu je posredno botrovalo dejstvo, da
so Kocenov šolski atlas še pred 1. svetovno vojno na Dunaju uporabljali kot študijski pripomoček ne
le študenti geografije, ampak tudi zgodovine. Tako se začne nenavadna in dolga zgodba o hebrejski
izdaji Kocenovega atlasa, ki je zagledala luč sveta šele po ustanovitvi Izraela leta 1948. V nadaljevanju
so omenjeni še nekateri drugi pomembni mejniki v zgodovini razvoja študija geografije v sosednji Avstriji
in v Izraelu.
Ozadje izdaj Kocenovega atlasa v Izraelu je dejstvo, da so Kocenov šolski atlas, kot že omenjeno,
pri svojem študiju vsaj do 1. svetovne vojne uporabljali tudi študenti na Dunaju. Do takrat, predvsem
na prelomu iz 19. v 20. stoletje in do 1. svetovne vojne, so zaradi liberalne politike dunajske univerze
prihajali na Dunaj študirat mnogi Judje iz vzhodnih avstrijskih dežel, zlasti iz vzhodne Galicije in Bukovine. Med njimi je bil tudi Abraham Jacob Brawer (1884–1975), ki je na Dunaju med letoma 1905 in 1909
študiral geografijo ter zgodovino. Temu študiju se je zapisal kot eden prvih Judov, ki so si sicer raje izbirali študij medicine in prava, tako kot na primer znameniti Sigmund Freud. Brawer je spadal med boljše
študente, zato se je udeleževal tudi terenskega dela Albrechta Pencka in njegovih diskusij. Leta 1909 je
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Brawer doktoriral iz zgodovine. Takrat so na šolah poučevali s pomočjo 39. (leta 1905) in 40. (leta 1906)
izdaje Kocenovega atlasa, v katerih so bile zaobjete zadnje velike predelave pred 1. svetovno vojno.
Leta 1885 se je na Dunaju upokojil dr. Friedrich Symony (od leta 1851 prvi visokošolski profesor
geografije). Od takrat dalje je bil študij geografije na dunajski univerzi razdeljen na fizično geografijo
na eni strani ter historično in kulturno geografijo na drugi. Tovrstna dvojnost je bila pozneje model
tudi za druge univerze v srednji Evropi. Dunajski geografski inštitut je v drugi polovici 19. stoletja pomenil eno najuglednejših geografskih ustanov v Evropi, saj so bili mnogi njegovi profesorji nosilci moderne
geografije v nemškem govornem okolju, tako na primer Albrecht Penck (1858–1945), Eduard Brückner
(1862–1927) in Eugen Oberhumer (1859–1944).
Leta 1911 je Brawer emigriral v Palestino in tam kot mlad znanstvenik postal začetnik sodobne geografije. V njegovi knjižnici je bilo že takrat nekaj Kocenovih atlasov. Med 1. svetovno vojno se je vrnil
na Dunaj, kjer so ga vpoklicali in je kot židovski rabin služil v Carigradu za potrebe tamkajšnjih avstrijskih
državljanov in avstrijskih čet. Leta 1918 se je po propadu Osmanskega cesarstva vrnil na Dunaj in se
zaposlil na Geografskem inštitutu univerze, kjer je prevzel vodenje ekskurzij ter predavanj iz historične in regionalne geografije ter geografije Svete dežele. Sodeloval je tudi pri reševanju problemov geografske
omejitve Palestine kot mandatnega ozemlja. 3. novembra 1919 se mu je rodil sin Moshe Brawer.
Leta 1922 je A. J. Brawer skupaj z družino ponovno emigriral v Palestino, kjer je bil dalj časa edini judovski visokošolski profesor geografije, saj je bil geografski inštitut v Jeruzalemu ustanovljen šele
leta 1949. Brawer se je že leta 1922 lotil hebrejske geografske terminologije in problema hebrejskega
zemljepisnega imenoslovja, pa tudi transliteracije zemljepisnih imen Bližnjega vzhoda v hebrejščino.
V poznejšem času je postal vsestranski strokovnjak za geografijo Bližnjega vzhoda in je kot tak s svojim znanjem pomagal tudi zaveznikom v 2. svetovni vojni. Njegova odlika je bila široka izobraženost,
ki jo je izražala tudi njegova bogata knjižnica.
Očetovo okolje in dediščina sta pustila močno sled pri sinu Mosheju Brawerju, ki je v letih 1940–1943
študiral geologijo in matematiko na hebrejski univerzi v Jeruzalemu, kajti študija geografije takrat v Palestini še ni bilo. V očetovi knjižnici se je seznanil s Kocenovimi atlasi 44. izdaje (iz leta 1928) in 53. izdaje
(iz leta 1932). Po študiju je postal novinar.
Kako se je M. Brawer, kot major britanske vojske po koncu 2. svetovne vojne leta 1945, v okviru
angleških zasedbenih oblasti kot vojni korespondent znašel prav na Dunaju, ni znano. Je pa bila prav
ta okoliščina izjemno pomembna za poznejšo »presaditev« Kocenovega atlasa v Izrael. Brewer je stanoval v dovolj dobro ohranjenem hotelu Astoria takoj za dunajsko opero, ki pa je bila tedaj razrušena.
Dunaj je bil tako kot Berlin razdeljen na britansko, ameriško, francosko in rusko cono. Brawer se je
povsem slučajno znašel na opustošeni Kärntnerstrasse (znameniti trgovski ulici Kerntnerici) in tam naletel na eno redkih odprtih trgovin, knjigarno Prachner. V njej je na polici odkril 61. izdajo (iz leta 1944)
Kocenovega atlasa, ki se ga je spomnil iz očetove knjižnice. Knjigarno so ruski vojaki, ki jih knjige očitno niso preveč zanimale, pustili pri miru. Trgovca je presenetilo, da je britanski major Brawer znal tako
dobro nemško, kar ni čudno, saj so pri Brawerjevih doma razen hebrejsko govorili tudi nemško. M. Brawer se je ob tem spomnil očetovih sanj o hebrejski izdaji Kocenovega atlasa. Kocenov atlas je v tej trgovini
kupil za škatlico cigaret, to pa je pomenilo začetek pomembnega posla in še vedno živega izdajanja hebrejske ter arabske različice Kocenovega atlasa.
Septembra 1945 je Brawer šele po daljšem iskanju naletel na direktorja založbe Ed. Hölzel in se z njim
posvetoval o možnostih za izdajo hebrejske različice Kocenovega atlasa, a decembra je moral Dunaj
zaradi službenih obveznosti zapustiti. Po povratku je bil dokončno odločen izdati hebrejsko različico
Kocenovega atlasa, za kar pa je bilo treba premagati vrsto ovir, zlasti finančnih. A te so reševali na za
tisti čas značilen način. Mnogi evropski Judje, ki so preživeli 2. svetovno vojno, zlasti tisti iz sovjetskega zasedbenega dela Avstrije, so se začeli prek Dunaja, kjer se jih je zbralo več tisoč, seliti v Izrael, a za
to so potrebovali tujo valuto. Brawer jo je preskrbel prek tajnih zvez z menjavanjem avstrijskih šilingov. Tako se je nakopičilo dovolj denarja, da je lahko z založbo Ed. Hölzel začel uresničevati svoj načrt,
pri čemer je moral za tri do štiri mesece plačevati osebje založbe.
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Še večji problem je bil, najti tiskarno, ki bi še hranila hebrejske stavne črke, saj je bila ta dediščina
za časa nacizma skoraj v celoti uničena. Do leta 1938 je prav Dunaj slovel po tiskarjih hebrejskih tekstov.
A Brawerju in sodelavcem omenjene založbe se je končno posrečilo tudi to, odkriti so namreč nepoškodovano tiskarno v samostanu Klosterneuburg, kjer je menih, čigar ime se ni ohranilo, znal hebrejsko,
bil pa je tudi izkušen za delo v tiskarni. Za kartografske potrebe je z izjemno natančnostjo postavil tiskarske podlage za več kot 30.000 hebrejskih zemljepisnih imen in drugih besedil v različnih velikostih.
Brawerjeva služba v britanskih okupacijskih enotah na Dunaju se je končala jeseni 1946. Odšel je
v London, kjer je dodatno študiral geografijo in geologijo. Hkrati je skrbel za transliteracijo, za kar pa
takrat ni bilo enotnih pravil, zato se je naslonil na fonetično transkripcijo. Probleme, ki so se pri tem
pojavljali, je reševal s pomočjo priznanih angleških jezikoslovcev, ki so bili kos različnim, zlasti azijskim jezikom. Vse to je moral preliti v hebrejščino, upoštevajoč njene semitske posebnosti, saj tudi ta
jezik nima povsem enotne izgovorjave. Dodatna težava je bila zelo različen izvor na novo priseljenih
Judov, ki so po letu 1948 prišli v Izrael iz kar 80 držav sveta. Problem so bile tudi razlike med zgodovinskimi imeni v hebrejščini in njihovimi novejšimi različicami. To je zahtevalo številne naknadne
popravke, saj so mnogi uporabniki prvih atlasov pomanjkljivosti sporočali še dolgo po njihovih izidih.
Priprave na izdajo prvega atlasa so bile zaradi številnih korektur dolge in naporne. Brawer je še med
študijem v Londonu večkrat za več tednov prihajal na Dunaj; živel je nedaleč od založbe, ki je bila takrat
v sovjetski zasedbeni coni. V tiskarno so prihajale tudi ruske inšpekcije in ob enem od pregledov je
nek ruski oficir spoznal, da se pripravlja natis v hebrejščini. Ker pa je bil očitno judovskega porekla, je
ob spoznanju, da gre »za sveti jezik«, zamižal na eno oko in problemov ni bilo več. Končno je bilo leta 1950
po številnih zapletih, ki jih je povzročila arabsko-izraelska vojna, 10.000 izvodov prvega Kocenovega
atlasa v hebrejščini natisnjenih, odposlanih v Izrael in od junija do septembra istega leta tudi v celoti
razprodanih. To se je zgodilo komaj dve leti po ustanovitvi židovske države.
Od leta 1955 so vse hebrejske Kocenove atlase pogodbeno tiskali v Tel Avivu, vendar s pomočjo tiskarskega oziroma kartografskega gradiva, ki so ga pripravljali na Dunaju in ga vsako leto znova osvežili za novo
izdajo. Številne hebrejske izdaje v skupaj skoraj milijonskih izvodih so vse do danes temeljile na kartografskem gradivu založbe Ed. Hölzel. Tesne poslovne vezi med Dunajem in Tel Avivom so tako stkane že 60 let.
Mimogrede, založba Ed. Hölzel je pripravila kartografsko gradivo tudi za francosko (leta 1953), ameriško (leta 1955), nizozemsko (leta 1959) in turško (leta 1965) izdajo Kocenovega atlasa. Avstrijci se pri tem
radi pohvalijo, da se je s tem avstrijski kartografski (beri: »kocenov«) slog razširil po velikem delu sveta.
Izraelska založba Yavneh že dolgo izdaja en atlas za osnovne šole (48 izdaj do leta 2008) in en atlas
za visoke šole (56 izdaj do leta 2008). Do leta 1988 sta bila to edina izraelska atlasa v hebrejščini. Oba
sta v Izraelu še vedno najbolj priljubljena. A to še ni vse. Moshe Brawer je bil tudi pobudnik za univerzitetni atlas, v katerem je 70 % kartografskega gradiva založbe Ed. Hölzel, 30 % pa ga je izraelskega
izvora (Brawer je bil med drugim ustanovitelj izraelskega Geodetskega zavoda, ki ga je vodil med letoma 1966 in 1973). Izraelski univerzitetni atlas, ki temelji na Kocenovem atlasu, je prvič izšel leta 1974.
Do zdaj je izšlo že 41 njegovih izdaj.
Leta 1990 so v Izraelu izdali tudi prvi arabski Kocenov atlas. Do 2008 je izšlo že devet njegovih izdaj.
Jeseni 2008 je bilo prodanih že več kot 2,4 milijona izvodov vseh treh hebrejskih Kocenovih atlasov in
100.000 arabskih izvodov. Vse to kaže na visoko stopnjo mednarodnega povezovanja in univerzalnost
kartografskega sporazumevanja.
Literatura
Brawer, M., Kretschmer, I. 2008: Der Kozenn-Atlas im Nahen Osten-Die Hebräischen und Arabischen
Ausgaben für den Staat Israel. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150.
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Kretschmer, I. 2009: Avstrijski šolski atlasi od 1791 do 1860 in prva izdaja Kocenovega atlasa 1861. Blaž
Kocen, 1821–1871: življenje in delo očeta Kocenovih atlasov. Ljubljana.
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Delavnica projekta Catch_MR
Berlin, Nemčija, 14.–16. 3. 2012
Z lanskoletno delavnico v Rimu (glej Geografski vestnik 83-2) smo v projektu Catch_MR začeli obravnavati tretji vsebinski sklop, namenjen preučitvi rabe obnovljivih virov energije v prometu. Delavnica
v Rimu je obravnavala razpoložljive tehnologije in energetske vire, marčevska delavnica v Berlinu pa
se je osredotočila na načrtovalske razsežnosti rabe novih virov. Berlin se je izkazal s svojimi zelo inovativnimi rešitvami, kjer ob urejenem javnem potniškem prometu iščejo nove možnosti vpeljevanja
okolju prijaznejših energetskih sistemov v vsakdanjo rabo. Gostitelji so nam predstavili več projektov,
ki delajo promet prijaznejši okolju, in sicer energetsko samozadostno hišo s polnilnico električnih avtomobilov, glavno železniško postajo, nov železniški terminal Südkreuz in EUREF Campus. Slednji je
demonstracijsko središče za predstavitev novih virov energije v povezavi z novimi alternativnimi prevoznimi sredstvi. Predstavitveno središče je zgrajeno na območju, nekdaj namenjenemu proizvodnji
in hranjenju plina. Zgradili so pet vetrnih turbin, tri fotovoltaične sisteme in visoko-zmogljivostno baterijo za hranjenje pridelane energije. Od leta 2010 je v središču nameščen tudi projekt eMobilityPlatform,
kjer so predstavljena električna prevozna sredstva in z njimi povezana infrastruktura. Posamezne rešitve so že vpeljane na približno 20ih mestih po Berlinu.
Janez Nared

Druga diseminacijska delavnica projekta Catch_MR
z naslovom »P+R parkirišča in prestopne točke«
Ljubljana, 12. 4. 2012
Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (GIAM ZRC SAZU) je skupaj z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije
v okviru INTERREG IVC projekta Catch_MR (Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah) v prostorih Mestne občine Ljubljana organiziral drugo diseminacijsko delavnico na temo
P+R prestopnih točk. Na delavnico so bili povabljeni predstavniki občin iz Ljubljanske urbane regije,
predstavniki deležnikov pri omenjenem projektu, predstavniki transportnih podjetij, predstavniki pristojnega ministrstva ter ostala zainteresirana javnost. Skupno število udeležencev je bilo 28. Delavnico
je povezoval Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora.
Projekt je v uvodnem nagovoru na kratko predstavila direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane (RRA LUR) regije gospa mag. Lilijana Madjar. Uvodnemu nagovoru so sledile tri obširnejše
predstavitve. Dr. Janez Nared (GIAM ZRC SAZU) je predstavil kontekst celotnega projekta Catch_MR,
sledila sta mu dr. Matej Gabrovec (GIAM ZRC SAZU) s predstavitvijo primerov dobrih praks iz drugih metropolitanskih regij v Evropi in Matej Gojčič (RRA LUR) s predstavtvijo pomen projekta z vidika
dosedanjih prizadevanj za izboljšanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. Prvemu
delu je sledila razprava vseh udeležencev. Pred razpravo so bile izpostavljene tri glavne tematike, in sicer:
lokacije prestopnih točk, njihova opremljenost ter prilagoditve javnega potniškega prometa. Razprava se je mestoma oddaljila od izpostavljenih tematik, vendar so bile vse obravnavane vsebine smiselno
povezane z javnim potniškim prometom. Moderator je na koncu izpostavil nekatere sklepe, ki jih je
lahko povzel iz razprave. Ugotovljeno je bilo, da je smiselna izgradnja več manjših P+R prestopnih točk
na lokacijah, ki omogočajo dobro povezavo z različnimi vrstami prometa (na primer ob železniških
postajališčih, ob avtocestnih priključkih) in so dobro povezane z javnim potniškim prometom. Smiselne so tudi lokacije, ki omogočajo večfunkcijsko rabo (na primer ob nakupovalnih središčih). Kot nujni
del opreme prestopnih točk so bile omenjene kolesarnice. Izpostavljeni so bili tudi vidik varnosti, celostna ureditev in uporaba že obstoječe infrastrukture.
Matjaž Geršič
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Drugi delovni sestanek projekta CHERPLAN
Cetinje, Črna gora, 9.–11. 5. 2012
Drugi delovni sestanek projekta CHERPLAN je na Cetinju organiziralo Ministrstvo za kulturo Črne
gore. Udeležilo se ga je 24 predstavnikov iz Črne gore, Italije, Avstrije, Grčije, Slovenije, Makedonije in
Albanije (od teh štirje predstavniki Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU).
Pri dan sestanka je potekalo izobraževanje o spletnem geografskem informacijskem sistemu (GIS-u).
Predstavljene so bile osnove GIS-ov in CHERIS platforma, ki bo služila kot podatkovna baza kulturne dediščine. Izobraževanje strokovnjakov s tega področja je jeseni istega leta potekalo v Rimu.
Drugi dan sestanka je bil namenjen projektnim aktivnostim po delovnih paketih (tipologija zgodovinsko pomembnih krajev ter koncept okoljskega načrtovanja in upravljanja kulturne dediščine),
financiranju projekta, spremembam proračuna, komunikaciji in vizualni identiteti. Po novinarski konferenci je potekalo izobraževanje o kulturni dediščini.
Tretji, zadnji dan sestanka pa je bil namenjen posodabljanju delovnega načrta, načrtovanju prihodnjih aktivnosti in določanju časovnih rokov za naslednje delovno obdobje.
Več informacij o projektu je dosegljivo na spletni strani: http://www.cherplan.eu/.
Lucija Lapuh

Sedma tematska delavnica Catch_MR – Povezovanje
regionalnih in metropolitanskih politik na področju
javnega potniškega prometa: upravljanje, financiranje
in implementacija
Ljubljana, 23.–25. 5. 2012
Med 23. in 25. majem 2012 je Ljubljana gostila zadnjo v nizu sedmih tematskih delavnic mednarodnega projekta Catch-MR (CooperativeapproachestotransportchallengesinMetropolitanRegions), ki
poteka v okviru evropskega programa Interreg IVC. Po delavnicah v Göteborgu, Dunaju, Budimpešti,
Oslu (in Akershusu), Rimu in Berlinu je bila na vrsti še zadnja izmed sodelujočih metropolitanskih regij,
Ljubljanska urbana regija. Delavnico sta organizirala Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, udeleženci pa so bili večinoma predstavniki različnih institucij s področja urejanja prostora oziroma prometa iz partnerskih regij.
Predstavitve prvega dne so bile namenjene predvsem seznanitvi udeležencev z Ljubljansko urbano
regijo in njenimi problemi ter dosežki na področju urejanja prometa in javnega potniškega prometa,
predstavljena pa sta bila tudi državni projekt integriranega sistema javnega potniškega prometa v Sloveniji in primer dobre prakse z Dunaja na temo regionalnega energetskega partnerstva. Po uradnem
delu je sledila ekskurzija na Ljubljansko barje, temi delavnice primerno pa so se udeleženci na pot odpravili z mestnim avtobusom ter tako spoznali delovanje javnega potniškega prometa in značilnosti poselitve
v Ljubljanski urbani regiji.
Drugi dan je po predstavitvah sorodnih projektov o sodelovanju znotraj metropolitanskih regij (Eurocities) in o rabi prostora (Lumasec) sledila predstavitev inventorija, ki ga je pred delavnico pripravila
Ljubljanska urbana regija. Na podlagi rezultatov vprašalnika, ki so ga izpolnjevale vse partnerske metropolitanske regije, so bile predstavljene izkušnje, priporočila metropolitanskim regijam in pričakovanja
do Evropske unije, nato pa so metropolitanske regije še vsaka posebej predstavile svoje izkušnje in primere dobrih praks na področju urejanja prometa. Po predstavitvah je sledila delavnica, na kateri so
vsi udeleženci lahko aktivno sodelovali pri štirih tematikah: povezovanje prostorskega in prometnega
načrtovanja, spodbujanje javnega potniškega prometa, obnovljivi viri energije v prometu in združevanje politik. Po predstavitvi glavnih ugotovitev vsake teme, je sledil sprehod po mestu, kjer so organizatorji
udeležencem predstavili prometni sistem v mestnem središču Ljubljane. Udeleženci so si tako ogledali
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Slika:UdeležencisedmedelavniceprojektaCatch_MR.
območja namenjena pešcem, postajo za izposojo koles Bicike(lj), električno vozilo Kavalir in električno
postajo za polnjenje akumulatorjev električnih avtomobilov.
Zadnji dan je bil poleg sklepnih nagovorov namenjen sestanku na temo sklepne konference projekta Catch_MR.
Več o projektu in delavnici lahko najdete na: www.catch-mr.eu.
Maruša Goluža

Podelitev nagrad učencem, dijakom in mentorjem
za sodelovanje pri projektu SY_CULTour
Idrija, 6. 6. 2012
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU koordinira transnacionalni projekt Evropske zveze SY_CULTour – Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih vrednot v manj razvitih ruralnih
območjih. V sklopu predvidenih dejavnosti je bil v letu 2011 objavljen razpis za prijavo raziskovalnih
nalog za šolsko leto 2011/2012. Želeli smo pritegniti učence in dijake občine Idrija k izdelavi raziskovalnih nalog na temo kulturnih vrednot v domačem okolju. Ker je glavni namen projekta izboljšanje
upravljanja s kulturnimi vrednotami na podeželskih območjih, za pospešitev njihovega gospodarskega in družbenega potenciala. Zato smo se obrnili na šolarje, ki bi bili pripravljeni preučiti še žive kulturne
vrednote (obrti, veščine, običaje in podobno), jih evidentirati, popisati ter opremiti z dodatnim gradivom. Prejeli smo šest raziskovalnih nalog iz dveh osnovnih in ene srednje šole. Mladi raziskovalci so
posredovali veliko novih in zanimivih podatkov o domačih običajih, zato smo se odločili, da nagradimo vse avtorje in njihove mentorje. Slavnostni dogodek smo organizirali v Centru idrijske čipke v Idriji,
vabljeni pa so bili tudi mediji in predstavniki lokalnih skupnosti. Po uvodnih besedah so avtorji nalog
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Slika:Srečanjeobpodelitvinagradučencemindijakomzaraziskovalnenaloges področjakulturnih
vrednotv domačemokolju.
predstavili svoje raziskovalno delo, občinstvo pa je po posamezni predstavitvi zastavljalo vprašanja. Izkazalo se je, da so se učenci lotili izdelave in predstavitve nalog zelo strokovno, opravili veliko terenskega dela,
intervjujev ter bili deležni strokovne pomoči svojih mentorjev. Sledila je podelitev praktičnih nagrad,
pogostitev in druženje, kjer smo v sproščenem vzdušju izmenjali ideje in želje za morebitno bodoče
sodelovanje.
Primož Gašperič

Raziskovalne igralnice na ZRC SAZU
Ljubljana, 16. 7. 2012
Poleti 2012 so bile na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) že osmič organizirane raziskovalne igralnice z naslovom »Igrajmo se znanost«. V preteklih
letih se je potrdila domneva, da se želijo otroci skozi igro predvsem sprostiti, medsebojno spoznavati
in družiti, vsekakor pa tudi kaj novega videti in naučiti. Zato je bilo tudi v letošnjem letu organiziranih nekaj tematsko raznovrstnih igralnic, ki so jih vodili člani posameznih raziskovalnih inštitutov ZRC
SAZU, kakor tudi uveljavljeni zunanji sodelavci. Igralnice že vsa leta oblikuje in koordinira Center za
predstavitvene dejavnosti ZRC SAZU pod vodstvom dr. Brede Čebulj Sajko. Igralnice so potekale dva
tedna in so bile razdeljene na poljudno-znanstvene vsebine ter namenjene otrokom starim od 7 do 14 let.
Tematski sklop je bil oblikovan tedensko, število otrok pa je bilo omejeno na 16. Sodelujoči inštituti in
ostali zunanji izvajalci so organizirali svoj tematski dan. Središče igralniškega dogajanja je bila dvorana Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, glede na dnevni program
pa so otroci uporabljali in obiskali še druge prostore in kraje.
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Slika 1:Spoznavanjetipnihigerinmaket.
V letošnjem letu smo za pripravo in izvedbo geografskega dneva povabili gospoda Romana Brvarja, učitelja geografije in zgodovine, ki je tri desetletja poučeval na Zavodu za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana. Poleg njega smo sodelovali še podpisani z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
Miha Brvar, študent Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, pridružila pa se nam je tudi
dr. Saša Poljak Istenič z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Tema letošnjih geografskih igralnic je bila, kako slepi in slabovidni otroci spoznavajo in osvajajo prostor okoli sebe in širše. Igralnico
smo zato poimenovali »Igra nekoliko drugače«. Zasnovana je bila tako, da so otroci skozi raziskovalne
igrice spoznali problem slepote in slabega vida, se seznanili s pravilnim pristopom do slepega ter s pomočjo posebnih učnih pripomočkov ter aktivnosti na terenu spoznavali pouk geografije.
Geografski dan smo začeli v dvorani Zemljepisnega muzeja, kjer je dr. Breda Čebulj Sajko seznanila otroke in njihove starše s potekom tedenskega programa, posebnostmi in ostalimi podatki za nemoteno
izvedbo. Nato so se starši poslovili, podpisani pa sem predstavil potek geografskega dne. Po odgovorih na zastavljena vprašanja smo se peš odpravili do Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,
kjer smo že med potjo opazovali zapise v brajici na avtobusnih postajah in talne oznake na pločnikih,
ki slepim olajšajo orientacijo. Opozorjeni pa smo bili tudi na težave, ki slepim otežujejo samostojno
hojo (zaraščeni pločniki, smetnjaki, nepravilno parkirani avtomobili in drugo). Zanimivo je bilo tudi
v samem Zavodu, kjer smo se seznanili s pripomočki za lažje gibanje slepih in slabovidnih. Opazili smo
živo pobarvane robove stopnic, tipne oznake na stopniščih in hodnikih. Napotili smo se v geografsko
učilnico, kjer smo nekaj dni prej pripravili tiflodidaktične pripomočke in učila. Gospod Brvar je otrokom razdelil liste z braillovo pisavo oziroma brajico, ki slepim omogoča branje in pisanje. Na preprost
in zanimiv način jim je razložil osnove te pisave in po nekaj minutah so otroci že samostojno črkovali
svoje ime in ugotavljali simbole za številke. Nato je otrokom demonstriral uporabo pisalnega stroja za
zapis brajice, pri katerem je potrebna poleg znanja tudi moč v prstih, da se preko vzvodov v stroju odtisnejo
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Slika 2:Merjenjevišinehribčka.
tipni znaki brajice. Ko smo se seznanili s temelji pisave in njeno uporabnostjo, smo se lotili spoznavanja geografskih zanimivosti s pomočjo tipnih modelov, maket, tipnih slik in specialnih učil. Otrokom
je predstavil otipu prilagojene makete in modele: maketo Atomiuma in kraške hiše, modele šadufa, polderja, revolucije in rotacije Zemlje, interaktivni model vulkana in obcestne panonske vasi ter tipni prerez
kraškega sveta z značilnimi kraškimi pojavi. Po predstavitvi so otroci z zaprtimi očmi na posameznih
pripomočkih preizkusili, kako se je učiti »le s prsti in ušesi«. Spoznali so, zakaj se učbeniki z enako vsebino za slepe tako zelo razlikujejo od običajnih. Najtanjši je klasičen učbenik s črno-belo pisavo, posejan
s številnimi slikami, nekoliko debelejši je učbenik s povečano črno-belo pisavo in slikami, ki ga uporabljajo slabovidni. V kar treh debelih knjigah, vezanih v spiralo, pa je učbenik z brajico, ki je namenjen
učencem z zelo slabim vidom oziroma slepim. Ker so v teh učbenikih običajne slike nepotrebne, so za
boljšo predstavo nujne še priloge s tipnimi slikami, zemljevidi in maketami. Za konec prvega dela geografskega dne so otroci spoznali še prilagojeno igro šah, metali tipne kocke, merili manjše razdalje s tipnim
merilom, izdelali tipno zastavo Evropske zveze ter se preizkusili v risanju tipnih slik na kompletu za
pozitivno risanje.
Po uri in pol smo se odpravili na šolsko dvorišče, kjer smo se odpočili in privoščili malico. Tu je
sledil »terenski« del geografskega dne. Otroke smo razdelili v dve skupini, ki sta nato samostojno izmerili višino vzpetine. Pri tem so uporabili dve otipu prilagojeni nivelirki in kotomer. Z merjenjem so se
otroci praktično seznanili s specialnimi pripomočki, ki slepim omogočajo samostojne meritve. Pri merjenju so bili uspešni, kajti izmerjene vrednosti so bile zelo blizu pravi izmeri, kar je potrdilo pravilno
izvedbo meritev obeh skupin.
Sledil je kratek uvod v naše zadnje dejanje: sprehod po Vrtu čutil. Gre za učni poligon, namenjen
učenju in usposabljanju slepih in slabovidnih. Njegova posebnost je, da ga obiskovalci lahko doživljajo
z vsemi čutili razen z očmi. Vrt čutil sestavlja poligon za orientacijo, zvočni kotiček, učilnice za tip, vonj
in spoznavanje lastnosti vode ter otroško igrišče. Otroci so se razdelili v osem dvojic, pri čemer si je prvi
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Slika 3:Sprehods palicamipoVrtučutil.
prevezal oči s trakom ter v roki držal belo palico, drugi pa je bil njegov vodnik. Pari so počasi, drug za
drugim prehodili poligon, kjer so se vsaj delno vživeli v svet vrstnikov, ki ne vidijo. Pot je zasnovana
tako, da ponazarja hojo slepega po različnih naravnih in urbanih poteh. Hoja po trdi/mehki/kockasti/peščeni podlagi, gibanje po zaprtem prostoru, tipanje s »podaljšano roko«, ki jo predstavlja bela palica,
vzpenjanje in spuščanje po stopnicah in klančini. Pri tem pa se srečujejo tudi z različnimi talnimi in
višinskimi ovirami. Višinske ovire so bile ponazorjene s trakovi. Ko so vsi pari prehodili krožno pot,
smo za nekaj minut sedli v senco ter se pogovorili o občutkih in morebitnih težavah med potjo. Izkazalo se je, kako pomembna je vloga spremljevalca, ki ima v mnogih trenutkih popolnoma drugačno
predstavo o oviri in se zato lahko napačno odzove. Nato so se vloge zamenjale in smo se še enkrat sprehodili skozi poligon.
Na koncu smo se ustavili še v zvočnem kotičku, kjer so otroci skakali po velikih zvenečih tipkah
ter tolkli po lesenem inštrumentu. V učilnici za tip smo ugotavljali lastnosti številnih naravnih in umetnih snovi in izdelkov ter v učilnici za vonj gnetli liste številnih dišavnic. Doživete izkušnje v vrtu čutil
so bile za otroke zabavne in prvinske. Dan smo sklenili v dvorani Zemljepisnega muzeja, kjer smo se
v klimatiziranem prostoru lahko odpočili in poslovili.
Organizatorji geografskega dne smo veseli, da nam je uspelo izpeljati igralnico, katere vodilo je bila
želja po predstavitvi teme, ki je povezana s tako pomembnim čutilom, kot je vid. Toda spoznavanje življenja in načina učenja slepih in slabovidnih je bil le del naše »naloge«. Otrokom smo v teoriji, predvsem
pa z njihovim sodelovanjem na »terenu«, želeli prebuditi spoznanje o pomenu vseh petih čutil, ki jih
ima človek.
S prijazno pomočjo profesor Marije Repe Kocman in vodstva Zavoda, smo lahko izvedli strokovno
igralnico, ki upamo, da je otrokom pustila več kot le prijetne spomine in zabavo.
Primož Gašperič
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Znanstveni sestanek o medsektorskih ukrepih za prilagajanje podnebnim spremembam
z ekoremediacijami
Poljčane, 25.–26. 9. 2012
Mednarodni center za ekoremediacije pri Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je konec septembra organiziral znanstveni sestanek z naslovom »Medsektorski ukrepi za prilagajanje podnebnim
spremembam z ekoremediacijami«.
Namen sestanka je bil oblikovati izhodišča za medsektorsko uporabo ekoremediacij (ERM) pri prilagajanju na podnebne spremembe. ERM so načini zaščite in obnove degradiranih okolij s pomočjo naravnih
sistemov in procesov. Dosedanje raziskave namreč kažejo, da so ERM cenovno sprejemljive za vzdrževanje naravnih čistilnih sistemov, varovanje in sanacijo naravnih virov ter za vzpostavljanje čistilnih
sistemov in varstvene rabe tal.
Pri iskanju rešitev smo izhajali iz ekosistemskega pristopa z upoštevanjem vključenosti lokalnih skupnosti in gospodarstva. Znanstveni sestanek je povezal rezultate dvoletnih raziskav na področju prilagajanja
podnebnim spremembam z ekoremediacijami. Izvedeni projekti kažejo prednosti uporabe ERM sistemov tako na področju okolja, kmetijstva, vodarstva in turizma, zato smo jih predlagali tudi kot državni
pristop predvsem z vidika doseganja okoljskih ciljev, ki jih od Slovenije zahteva Evropska unija.
Sestanek je potekal v občini Poljčane, saj ima ta vzpostavljene učne poligone za ERM. Na sestanku
so sodelovali: predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki imajo poseben sektor za prilagajanje
podnebnim spremembam, prestavniki občine Poljčane, predstavniki različnih fakultet Univerze v Mariboru, ter nekaterih drugih zavodov in organizacij. Poudarili so, da ima Slovenija velik primankljaj
na področju uvajanja ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam, zato je bil tovrstni znanstveni
sestanek dobrodošel. V pripravljalnem času na znanstveni sestanek (maj–september 2012) smo pripravili ukrepe ERM, ki bi jih lahko hitro uporabili tako na lokalni kot regionalni in nacionalni ravni. Izhajali
smo na eni strani iz potreb Republike Slovenije, ki mora po nacionalnem Zakonu o varstvu okolja sprem-
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ljati podnebne spremembe in razvijati ukrepe za prilagajanje ter na drugi strani prenašati tovrstna znanja v družbo. ERM so že prepoznane kot sistemi za povečevanje biosistemskih funkcij, ker posnemajo
delovanje narave. Učinke ERM smo preverjali na primerih dobrih praks tako v Sloveniji kot v tujini.
Objavili smo nabor ERM ukrepov v posebni publikaciji (slika) ter na zgoščenki. V skopu znanstvenega sestanka smo:
• povezali organizacije na področju ERM,
• pripravili ukrepe za medsektorsko prilagajanje podnebnim spremembam,
• organizirali predstavitev dobrih praks na terenu.
Ker Slovenija še nima uradno potrjenih ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam, je tovrstni
medsektroski pristop pomemben prispevek znanosti k reševanju okoljskih problemov.
Strokovna javnost delno že pozna ekoremediacije, saj jih je zelo dobro sprejela ob izidu dveh knjig
(Ekoremediacije (2007); Ekoremediacija kanaliziranih vodotokov (2009)). Ker je Slovenija zaradi vlažnejšega podnebja primerna za uporabo ERM in ker imamo v zadnjih letih veliko težav zaradi naravni
nesreč, smo v okviru znanstvenega sestanka skušali razviti pristope ERM za medsektorsko prilagajanje podnebnim spremembam ter izdati publikacijo z našimi rešitvami.
Naravni čistilni sistemi so še vedno premalo poznani, zaradi česar so tudi podcenjeni; še vedno prevladujejo inžinerski pristopi. Cilj ekoremediacijskih pristopov ni zgolj sanacija (kot je žal prevladujoča
praksa v Sloveniji), temveč preventivno delovanje in preprečevanje vzrokov za nastajanje podnebnih
sprememb. Pomen ERM pristopov je toliko večji, ker prinaša dodatne razvojne možnosti tako v mestih kot na podeželju. Izsledki znanstvenega sestanka so pomembni za različne deležnike, so inovativni,
ter izhajajo iz krajevno-regionalne ravni, poleg tega pa niso finančno zahtevni. Udeleženci sestanka verjamemo, da lahko Slovenija naredi pomemben premik prav na področju medsektorske povezanosti
ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam.
Ana Vovk Korže

Sestanek mednarodnega projekta »Urbanheatisland – Mestni toplotni otok«
Varšava, Poljska, 3.–4. 10. 2012
Projekt Mestni toplotni otok (ang. Urbanheatisland – UHI) poteka v okviru EU transnacionalnega teritorialnega sodelovanja za območje Srednje Evrope. Mestni toplotni otok (MTO) je mikropodnebni
pojav, ki se pojavlja zlasti v večjih mestih. Zanj je značilno znatno povečanje temperature v središčih
mest v primerjavi z okoliškimi primestnimi in podeželskimi območji. Projekt smo začeli 10. junija 2011
z odskočnim sestankom v muzeju moderne umestnosti v Bologni v Italiji. Projekt vodi Okoljska agencija regije Emilia Romagna (ARPA), iz Slovenije pa pri njem sodelujeta Mestna občina Ljubljana in
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Na uvodnem dogodku smo predstavili potek in celostno strategijo projekta, v katerega je vključenih sedemnajst partnerjev. Na drugem projektnem sestanku,
ki je bil v Stuttgartu v Nemčiji od 19. 9. do 20. 9. 2011, je bila ustanovljena mednarodna mreža, ki jo
sestavljajo strokovnjaki, ki skrbijo za podporo pri upoštevanju tehničnih, znanstvenih in institucionalnih vidikih, povezanih z mestnimi toplotnimi otoki. Vodje projektnih delovnih paketov so ostalim članom
projektne skupine razložili metodološki pristop, povezan z izvajanjem vsakega delovnega paketa. Tretji
projektni sestanek je bil v Budimpešti (28. 2. 2012–29. 2. 2012) v prostorih meteorološke službe. Prvi
dan srečanja je bil namenjen razpravi o stanju projekta, drugi dan pa je bil sestanek štirih mednarodnih fokusnih skupin, ki so razpravljale o trajnostnem razvoju mest, omejevanju urbanizacije, pridobivanju
naravovarstvenih soglasij in o bioklimatskem vplivu mestnega toplotnega otoka na zdravje.
Sestanek v Varšavi so vodili kolegi Inštituta za geografijo in prostorsko organizacijo Poljske akademije znanosti (InstytutGeografiiiPrzestrzennegoZagospodarowaniaim.StanisławaLeszczyckiegoPolskiej
AkademiiNauk). Na sestanku smo že dorekli, kakšne dejavnosti za zmanjšanje učinkov mestnega toplotnega otoka bomo v vsakem od mest. Seznanili smo se z rezultati modeliranja vpliva podnebnih sprememb
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na mestni toplotni otok in razpravljali o atlasu mestnega toplotnega otoka, ki ga bomo izdelali za območje
srednje Evrope. S projektom želimo zbrati znanstvene, načrtovalske in zakonodajne izkušnje oziroma
znanje na celotnem območju Srednje Evrope ter s tem vplivati na primerne in trajnostne ukrepe glede prihodnje rabe zemljišč v mestih. Na podlagi meritev, ki jih bomo izvedli v projektu, si bomo prizadevali
bolje razumeti učinke kompleksnih meteoroloških procesov na mesta. Sistematično interdisciplinarno in aplikativno raziskovanje pa bo pomagalo oblikovalcem politike, da bi lažje spremljali in vrednotili
učinkovitost njihovih pristopov. Pripravili smo tudi elektronsko glasilo, ki je priložnost za obveščanje
zainteresiranih ter za povezovanje raziskovalcev, mestnih prebivalcev in predstavnikov v smislu podpore pri zagotavljanju znanja, izobraževanja in izkušenj.
Blaž Komac

Četrto in peto srečanje v okviru projekta »Orodje
za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju«
Palermo, Italija, 22.–23. 3. 2012; Patras, Grčija, 22.–23. 11. 2012

MATIJAZORN

V okviru mednarodnega projekta ToolfortheTerritorialStrategyoftheMEDSpace (Orodje za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju) oziroma kratko OTREMED, ki je financiran v okviru EU

Slika 1:Palermskakatedralaodražarazličnesloge,kisoposledicaštevilnihzavojevalcevotoka.
Palermo,kisogaustanoviliFeničani,jedanesglavnomestoitalijanskeAvtonomnedeželeSicilije
z okrog900.000 prebivalci.
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Slika 2:Dalečnajvečjainvesticijav temdeluGrčijev zadnjemdesetletjuinpoljebilagradnjamostu
v bližiniPatrasa,popomembnostitretjegagrškegamestaz okrog215.000 prebivalci,kijenanajožjem
deluKorintskegazalivapovezalpolotokPeloponezincelinskoGrčijo.Gradnjaskorajtrikilometredolgega
mostujetrajalašestlet,stroškipasokrepkopreseglipolmilijardeevrov.Mostjebilodprttedendni
predolimpijskimiigramiv Atenahleta 2004.
transnacionalnega teritorialnega sodelovanja za območje Sredozemlja, sta bila v letu 2012 organizirana
dva usmerjevalna sestanka. Marca je bil sestanek v glavnem mestu Sicilije Palermu, novembra pa v glavnem mestu pokrajine Zahodna Grčija Patrasu na polotoku Peloponez. V projektu, ki ga vodi Deželna
uprava pokrajine Murcije (RegióndeMurcia, Španija), sicer sodeluje dvanajst partnerjev iz šestih sredozemskih držav (Portugalske, Španije, Francije. Italije, Grčije in Slovenije). Namen projekta je razvoj
enotnega (skupnega) »orodja za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju«, z namenom krepitve konkurenčnost tega območja.
Četrto srečanje je organizirala Deželna uprava Sicilije (RegioneSicilia). Srečanje je bilo namenjeno pregledu rezultatov preteklih aktivnosti ter iskanju rešitev za posamezne neskladnosti pri oblikovanju
sredozemskega prostorskega »orodja«. Izluščeni so bili tisti skupni regionalni kazalci, ki omogočajo opredelitev razvojnih izzivov v Sredozemlju. Pri izboru regionalnih kazalcev je pomembno, da so podatki
zanje dostopni v čim več prostorskih merilih (v primeru projekta v merilih LAU 2 – občine in NUTS 3 –
statistične regije), saj to zagotavlja ustrezno primerljivost med državami oziroma evropskimi sredozemskimi regijami.
Na sestanku je bilo potrjeno, da se projekt OTREMED podaljša za štiri mesece, kar pomeni, da se
bo zaključil 31. avgusta 2013. Predlagan je bil tudi nov časovni plan prihodnjih aktivnosti. V obdobju
do naslednjega sestanka je bila pozornost usmerjena k iskanju in analizi povezav med regionalnimi dejav-
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Slika 3:PolotokPeloponezjepozgraditvikorintskegaprekopakonec19. stoletjadejanskootok.Prekop,
kipovezujeKorintskizalivv JonskeminSaronskizalivv Egejskemmorju,jedolg6,3 km,širokdobrih 20 m,
izklesanpajebiltudiprekšestdesetmetrovgloboko.Korintskiprekopveljazaenegavečjihgradbenih
dosežkovs konca19. stoletja.Manjšimladjamprihrani400 kmdolgopotokrogPeloponeza,zasodobne
tovorneladjepajepreozekinpreplitev.
niki in kazalci ter njihovimi medsebojnimi povezavami. Za vodenje slednje aktivnosti je bil zadolžen
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.
Peti sestanek je organizirala Univerza v Patrasu. V okviru sestanka je potekala razprava o »pilotih
projektih« na izbranih testnih območjih, v okviru katerih poteka preizkušanje prostorskega »orodja«.
Posebna pozornost je bila namenjena točnosti in izvoru podatkov, za zagotovitev čim večje primerljivost
podatkov, kar je ključno za uporabnost »orodja«. Predstavljene so bile tudi prve spletne aplikacije uporabe »orodja«, ki temelji na geografskih informacijskih sistemih.
Drugi dan petega sestanka je bil organiziran »Drugi mednarodni seminar« (prvi je bil v Bolonji
v Italiji v okviru tretjega usmerjevalnega sestanka konec oktobra 2011) na temo sprememb rabe tal.
V okviru seminarja sta bili dve vabljeni predavanji. Pri prvem so bili predstavljeni nekateri rezultati
projekta Land-useandSustainableDevelopmentofTerritoriesofMediterraneanArea (OSDDT-Med;
http://www.osddt.eu/en/), financiranega iz istega evropskega finančnega mehanizma, s posebnim ozirom
na urbansprawl na območju Torina (Italija). Drugo predavanje pa je bilo na temo uporabnosti geografskih informacijskih sistemov pri preučevanju rabe tal.
Več o projektu si je mogoče ogledati na spletnem naslovu: http://www.otremed.com/.
Mateja Ferk, Matija Zorn
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