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Leta 1912 je Geografsko društvo Slovenije praznovalo 50-letnico svo-
jega delovanja. Počastitvi tega častitljivega jubileja so želeli prispevati 
primeren delež tudi geografi Severovzhodne Slovenije. Tako je vzniknila 
zamisel o geografskem simpoziju o Severovzhodni Sloveniji v Mariboru. 
Sporazumno z glavnim odborom geografskega društva so organizacijo 
simpozija prevzeli kolegi iz katedre za geografijo na pedagoški akade-
miji v Marborn ob sodelovanju članov aktiva geografskega društva v 
Mariboru in pomoči instituta za geografijo pri univerzi v Ljubljani. 

Osnovni namen simpozija je bil pregledati v tem delu Slovenije 
opravljeno geografsko raziskovalno delo, oceniti njegove rezultate in z 
njimi seznaniti širšo zainteresirano javnost, izluščiti temeljne probleme 
ter na osnovi takšnega kritičnega pregleda zastaviti širši program na-
daljnjih preučevanj, še posebej so organizatorji želeli vzbuditi zanima-
nje za sodobne ugotovitve geografskega raziskovanja pri učiteljih osnov-
nih in srednjih šol, ki bi naj nova spoznanja vključili v vsakdanje šolsko 
delo. 

Geografski simpozij o Severovzhodni Sloveniji je bil v Mariboru v 
dneh 13. in 14. oktobra 1972 v prostorih višje tehniške šole. Prebranih je 
bilo 19 referatov. Med referenti je bilo 15 geografov, v glavnem visoko-
šolskih učiteljev iz Ljubljane in Maribora, 2 diplomirana ekonomista in 
2 diplomirana inženirja agronoma. Vsebinsko pestrost referatov izpričuje 
naša publikacija — Geographica Slovenica 2 — v kateri so objavljeni vsi 
referati v nekoliko skrajšani in za tisk prilagojeni obliki. Po vsakem 
referatu je bila razprava, ki pa je zaradi pomanjkanja finančnih sred-
stev ne moremo objaviti. V času trajanja simpozija je bila v prostorih 
višje tehniške šole priložnostna razstava, ki jo je organiziral geografski 
muzej iz Ljubljane. 

Simpoziju je prisostvovalo vsak dan nad 100 udeležencev. Zraven 
referentov so to bili predvsem srednješolski in osnovnošolski učitelji 
geografije, oba letnika študentov oddelka za. geografijo in zgodovino na 
pedagoški akademiji v Mariboru ter družbeni delavci, geografi, ekono-
misti in agronomi, zaposleni v raznih ustanovah in gospodarskih orga-
nizacijah. 

Tretji dan, tj. 15. oktobra, se je del udeležencev simpozija udeležil 
strokovne ekskurzije. Ekskurzisti so v nekajurnem obisku (večino so 
hodili peš) spoznali temeljne socialno geografske probleme Vinorodnih 



Haloz, ene od najbolj nerazvitih vinorodnih pokrajin Severovzhodne in 
celotne Slovenije. V Ptuju so obiskali mesni kombinat »Perutnina« in si 
za konec ogledali še kanalsko elektrarno »Srednja Drava 1« v Zlatoličju. 

Izvedbo simpozija so omogočili s finančno podporo raziskovalna 
skupnost SR Slovenije, občinska skupščina Maribor in združenje visoko-
šolskih zavodov v Mariboru. Tisk publikacije pa tudi sklad za pospeše-
vanje založniške dejavnosti »Borisa Kraigherja« pri združenju visoko-
šolskih zavodov v Mariboru. Vsem izrekamo prisrčno zahvalo. 

Naj bo tudi to mesto priložnost za našo iskreno zahvalo vsem refe-
rentom in drugim, ki so prispevali, da je simpozij lepo uspel. »Geogra-
phici Slovenici 2« pa želimo, da bi našla pot do vseh tistih, ki jih s stro-
kovnega, z družbenopolitičnega ali ljubiteljskega vidika zanimajo sodob-
ni zamotani procesi presnavljanja naše družbe in z njo slovenske po-
krajine. 
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