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90-let ni ca orga ni zi ra ne druš tve ne dejav no sti slo ven skih geo gra fov

Za Slo ven ce pre lom ni dogod ki, ki so sle di li mori ji prve sve tov ne voj ne, so v letu 1919 pri ne sli tudi
usta no vi tev Uni ver ze v Ljub lja ni in s tem mož nost, da so Slo ven ci konč no lah ko štu di ra li v svo jem jezi -
ku in v svo ji domo vi ni. Med veda mi, ki so na tej uni ver zi od same ga začet ka, je tudi geo gra fi ja in Odde lek
za geo gra fi jo je pred nekaj leti sku paj z uni ver zo praz no val 90-let ni co. V letu 2012 pa obha ja mo okro -
glo oblet ni co naše ga sta nov ske ga zdru že nja, ki se danes ime nu je Zve za geo gra fov Slo ve ni je. Začet ki
stro kov ne ga zdru že va nja so bili kaj pa da skrom ni, saj v ta krat nih raz me rah dru gač ni niti niso mogli
biti. Zato pa je bilo brž čas toli ko več zano sa in zag na no sti. Geo graf sko druš tvo so 4. 3. 1922 usta no vi li
štu dent je geo gra fi je in sorod nih strok, že leta 1925 pa se je preob li ko va lo v Geo graf sko druš tvo Ljub -
lja na. V njem so bili včla nje ni poleg štu den tov tudi (vsi) aka dem sko izo bra že ni geo gra fi pa tudi lju bi te lji
geo gra fi je. Šlo je torej za druš tvo, ki je ime lo vse slo ven ski zna čaj in je zdru že va lo vse ozi ro ma veli ko
veči no teda njih slo ven skih geo gra fov, zara di česar lah ko ute me lje no trdi mo, da je šlo za pred hod ni ka
današ nje Zve ze geo gra fov Slo ve ni je, vse ka kor pa tudi za pred hod ni ka današ nje ga Ljub ljan ske ga geo -
graf ske ga druš tva in po svo je tudi Druš tva mla dih geo gra fov Slo ve ni je, ter nena zad nje vseh regio nal nih
dru štev, ki so se z raz vo jem naše vede in z vse več jo šte vilč nost jo geo gra fov, osa mos va ja la in obli ko -
va la na novo. Tudi ta izha ja jo iz ide je, ki so jo ude ja nji li štu dent je geo gra fi je leta 1922.

Mi ni lo je torej 90 let, odkar slo ven ski geo gra fi delu je mo tudi sta nov sko pove za ni. To je lah ko veli -
ko, ali pa malo, odvi sno od tega kaj in kako opa zu je mo. Geo gra fi na svet okrog sebe zna mo gle da ti z do volj
raz lič nih vidi kov, da nam ni tuje, da je geo loš ko gle da no 90 let le neo pa zen moment, z gle diš ča člo -
veka pa je 90 let obdob je vsaj treh, če ne šti rih rodov. Je tudi nekaj več kot pov preč no tra ja nje člo veš ke ga
živ lje nja in vsaj dva krat toli ko, kot je pov preč no tra ja nje inten ziv ne ga delov ne ga in ustvar jal ne ga obdob -
ja razi sko val ca, uči te lja, urad ni ka … Po 90 le tih tako lah ko z ve li ko goto vost jo trdi mo, da nih če od
usta nov nih čla nov ni več živ, kakor tudi, da se je od usta no vi tve naše ga prve ga geo graf ske ga druš tva
zvr sti lo kar nekaj rodov geo gra fov, čeprav je pri pad ni ke stro ke tež ko raz vrš ča ti v ro do ve, saj si sle di jo
gene ra cij sko (Igor Vri šer in Vla di mir Kle men čič govo ri ta o ge ne ra ci jah in se pri šte va ta v tret jo gene -
ra ci jo, kate re aktiv ni čas sta ome ji la na obdob je od 2. sve tov ne voj ne do osa mos vo ji tve Slo ve ni je (Geo graf ski
vest nik 82-2) – potem ta kem, živi mo zdaj v ča su najin ten ziv nej še ga delo va nja četr te gene ra ci je, ozi ro -
ma ustrez ne je, rodu geo gra fov). Poleg menja va nja rodov in pre ple ta nja šte vil nih gene ra cij se je
v 90-let nem obdob ju nabra lo tudi nekaj pre lom nih dogod kov. Naj po memb nej ša sta bila ned vom no dru -
ga sve tov na voj na in osa mos vo ji tev Slo ve ni je ter z nji ma pove za na pre ho da med kapi ta liz mom in
socia liz mom. Še mno go pa je bilo dru gih manj radi kal nih, a kljub vse mu pomemb nih, spre memb od
raz nih reform do teh no loš kih novo sti, zara di kate rih tudi nič več ni tako, kot je bilo.

Po vseh deve tih deset let jih je danes orga ni zi ra nost geo gra fi je kot nacio nal ne vede pre cej dru gač -
na kot v letu usta no vi tve Geo graf ske ga druš tva. Danes štu dij geo gra fi je ni več ome jen zgolj na Odde lek
za geo gra fi jo v Ljub lja ni. Dru gi po vrsti, Odde lek za geo gra fi jo v Ma ri bo ru, letos praz nu je 50. ob let -
ni co obsto ja. Poleg ome nje nih pa zad njih 12 let štu dij geo gra fi je izva ja jo tudi na kopr skem oddel ku,
ki je od leta 2003 del Uni ver ze na Pri mor skem. Poleg treh peda goš kih usta nov, kjer se izo bra žu je jo nove
gene ra ci je slo ven skih geo gra fov, je tre ba ome ni ti še osred njo razi sko val no usta no vo, to je Geo graf ski
inšti tut Anto na Meli ka, ki je del Znans tve no ra zi sko val ne ga cen tra Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet -
no sti in v ok vi ru kate re ga je svo je mesto našel tudi nek da nji Inšti tut za geo gra fi jo Uni ver ze v Ljub lja ni.
Inšti tut za geo graf ske štu di je delu je tudi v ok vi ru Znans tve no-ra zi sko val ne ga sre diš ča na Uni ver zi na
Pri mor skem, geo gra fi pa ima jo pomemb no vlo go tudi na Inšti tu tu za razi sko va nje kra sa, ki pa je čedalje
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manj zgolj geo graf ski, saj je nje gov zna čaj vse bolj inter dis ci pli na ren. Neza ne mar lji va je tudi vlo ga geo -
gra fov na Urba ni stič nem inšti tu tu Repub li ke Slo ve ni je, kakor tudi v po sa mez nih vlad nih usta no vah,
občin skih upra vah, spe cia li zi ra nih zaseb nih pod jet jih, naj več diplo man tov geo gra fi je pa seve da oprav -
lja pomemb no poslans tvo šir je nja geo graf skih veš čin in zna nja med mla di mi na osnov nih in sred njih
šolah.

Ome nje ne usta no ve, v ka te rih svo je delo oprav lja mo geo gra fi, niso zgolj kra ji, kamor hodi mo delat,
da dobi mo pla čo in si tako zago tav lja mo temelj ne pogo je svo je ga mate rial ne ga obsto ja. So več kot le
to in so vsa ka zase pomemb ne tudi z vi di ka raz vo ja naše vede. Na delav nem mestu se pred nas vsa -
kod nev no postav lja nove in nove izzi ve, ki od nas pogo sto zah te va jo ino va tiv nost, ustvar jal nost in nas
tako vodi jo k us tvar ja nju nove ga zna nja. Vse pre po go sto pa smo pri ča, da se to doga ja zelo indi vi dual -
no, brez ali z malo sode lo va nja celo s ko le gi zno traj usta nov. Siste ma tič ne ga sode lo va nja med kole gi
z raz lič nih usta nov je bis tve no manj kot bi ga lah ko bilo. Prav zara di tega je pomemb na tudi druš tve -
na sta nov ska orga ni zi ra nost, saj omo go ča pove zo va nje pre ko okvi rov usta nov, kjer smo posa mez ni geo gra fi
zapo sle ni. V ok vi ru dru štev in zve ze se lah ko sre ču je mo in pove zu je mo kot ena ko prav ni in ena ko vred -
ni čla ni ne gle de na to, kje je kdo zapo slen in kak šen polo žaj zase da v svo ji usta no vi. Omo go ča nam,
da kadar je tre ba, nasto pa mo enot no kot stro ka, zdru že ni in temu pri mer no moč nej ši.

Čas, v ka te rem živi mo, ni naj bolj naklo njen druš tve ne mu delo va nju. Pa je sploh kdaj bil? Ned vom -
no so bila v pre te klo sti obdob ja, ko je bilo delo za skup no dobro bolj cenje no in je sodi lo med osred nje
druž be ne vred no te. Danes, ko povsod pre vla du je indi vi dua li zem in ko kar naprej bere mo in poslu ša -
mo o li be ra liz mu, umi ra nju social ne drža ve, kri zi vred not ali celo raz pa du vred nost ne ga siste ma, je
tež ko pri ča ko va ti, da bo za naše druš tve ne dejav no sti toli ko zani ma nja, da bi sode lav ce in ude le žen ce
mora li odkla nja ti. Pa ven dar se tudi danes naj de jo posa mez ni ki, ki so pri prav lje ni svoj pro sti čas žrtvo -
va ti za ure sni če va nje druš tve nih ciljev, za orga ni zi ra nje kon fe renc, okro glih miz, pre da vanj, ekskur zij,
izda ja nje revij in nena zad nje, za oprav lja nje vseh tistih opra vil, ki jih pred druš tva in zve zo postav lja
prav ni okvir nji ho ve ga delo va nja. Ob okro gli oblet ni ci se torej spo do bi, da se kot pred sed nik naše sta -
nov ske orga ni za ci je zah va lim naj prej vsem tem in takoj za tem seve da tudi vsem osta lim, ki s svo jo
ude lež bo potr ju je te, da je naše delo smi sel no in potreb no ter s tem utr ju je te zavest o po tre bi po tovrst -
ni orga ni zi ra no sti tudi v ča sih, ki temu niso naklo nje ni.

Ne poza bi mo, da zdru že ni in pove za ni za našo vedo lah ko sto ri mo več. In če sto ri mo več zanjo,
smo s tem sto ri li nekaj pomemb ne ga tudi zase, kaj ti od nje ne ga polo ža ja in pome na v druž bi smo odvi -
sni danes in od nje ga bo odvi sen tudi polo žaj pri hod njih rodov slo ven skih geo gra fov. Dokler bomo
zna li s skup ni mi moč mi argu men ti ra no pred stav lja ti druž be no korist nost geo graf ske ga nači na raz miš -
lja nja in geo graf ski pri stop k re še va nju (pro stor skih) prob le mov, se nam ni tre ba bati mar gi na li za ci je
naše vede. Zato ob naši okro gli oblet ni ci pozi vam vse geo gra fe, ne gle de na vašo druš tve no (ne)or ga -
ni zi ra nost, k raz mi sle ku o tem, kako pomemb na je za vas sta nov ska pri pad nost, kako jo lah ko izra zi te
in kaj s tem vsi sku paj lah ko pri do bi mo. Ali bomo tudi čez deset, dvaj set, pet de set in več let obha ja li
oblet ni ce naše druš tve ne ozi ro ma sta nov ske orga ni zi ra no sti, je odvi sno prav od vas

Is kre ne čestit ke ob 90-let ni ci, dra ge geo gra fi nje in geo gra fi in vsi lju bi te lji in lju bi te lji ce geo gra fije!
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