
O T V O R I T E V S I M P O Z I J A 
O P E N I N G SESSION 

POZDRAVNI NAGOVORI 

Vladimir Bračič* 

Tovarišice in tovariši! 

V prijetno čast in dolžnost mi je naloženo, da v imenu organizacij-
skega odbora začnem drugi slovaško-slovenski geografski simpozij, ki 
ga prirejamo v Mariboru. Simpozij organizira Katedra za geografijo Pe-
dagoške akademije v Mariboru s sodelovanjem Geografskega inštituta 
Univerze v Ljubljani. 

V naši sredi prav prisrčno pozdravljam drage goste iz Slovaške, na 
čelu s prof dr. Bašovskym. Drago nam je, da lahko po nekaj letih pre-
kinitve nadaljujemo s konstruktivnim sodelovanjem. Želel bi nas spom-
niti na leto 1967, ko smo imeli v Bratislavi prvi slovaško-slovenski geo-
grafski simpozij. Takrat smo bili mi gostje naših kolegov v Slovaški. V 
prijetnem spominu nam je ostala njihova gostoljubnost, njihovo tovari-
štvo, njihova pozornost. Žal so bili kasneje ti stiki prekinjeni in zato 
smo toliko bolj veseli, da jih sedaj obnavljamo. S tem nadaljujemo in 
realiziramo politiko medsebojnega sodelovanja, ki sta jo v svojih pro-
gramih zapisali Komunistična partija Češkoslovaške in Zveza komu-
nistov Jugoslavije, ki je potrjena v meddržavnih pogovorih in po-
godbah. To je lahko konkretna realizacija helsinških sporazumov, ki sta 
jih podpisala predsednika Husak in Tito in ki sta jih ponovno potrdila v 
pogovorih v Beogradu predsednika obeh vlad. Menim, da je vse to dobra 
osnova in da lahko tudi na strokovnem področju nadaljujemo naše kon-
struktivne stike, za katere želimo, da bi bili čimbolj plodni. S to željo, še 
enkrat lepo pozdravljam delegacijo iz Bratislave iz Slovaške socialistične 
republike. 

Hkrati pozdravljam med nami tudi predstavnika Zavoda za šolstvo 
tov. Marica, namestnika direktorja Inštituta za geografijo univerze v 
Ljubljani tov. dr. Paka in predsednika sveta pedagoške akademije v 
Mariboru dr. Brumca in vse ostale udeležence našega simpozija. 

Osebno sem dolžan vse navzoče pozdraviti v imenu Univerze Maribor, 
katero imam čast zastopati. Univerza je tudi počaščena, da ena izmed 
njenih članic organizira ta simpozij, saj smo v svoje osnovne naloge za-
pisali tudi to, da bomo čim aktivneje sodelovali z bratskimi univerzami v 

* Dr., red. univ. prof., Katedra za geografijo, Pedagoška akademija, 62000 Maribor, 
Koroška c., rektor Univerze v Mariboru in predsednik Organizacijskega odbora sim-
pozija. 



Jugoslaviji, ki jih je sedaj 15, in tudi z ostalimi univerzami v Evropi, s 
katerimi smo že v preteklosti navezali stike. Ena od teh je tudi Univerza 
Komenskega v Bratislavi in njena članica Pedagoška fakulteta v Trnavi. 
Vsem želim v naši sredi prijetno počutje, samemu simpoziju pa seveda 
mnogo znanstvenih rezultatov. 

Mirko Pak* 

Spoštovani! 

II. slovensko-slovaški simpozij je bil zamišljen tematsko, da bi ob-
ravnaval probleme metodologije ekonomsko-geografskih raziskovanj na 
območju Slovenije in na območju Češkoslovaške. Nekaj tega je bilo reče-
no že leta 1967 in sedaj ponovno opozorjeno na tem simpoziju, da je po-
glabljanje stikov zaželjeno tudi v drugih tematskih skupinah oziramo 
vejah geografije. 

Rad bi se zahvalil v imenu Inštituta za geografijo organizatorjem 
tega simpozija oziroma Katedri za geografijo Pedagoške akademije uni-
verze v Mariboru, ki je, kot že nekajkrat doslej, prevzela takšno zboro-
vanje in to je tudi garancija, da bo naše zborovanje prijetno, koristno in 
tudi v strokovnem pogledu plodno. 

Oliver Bašovsky** 

Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši, dragi prijatelji! 

Dovolite mi, da vam ob II. slovensko-slovaškem simpoziju sporočim 
najprisrčnejše pozdrave geografske sekcije naravoslovne fakultete Uni-
verze Komenskega v Bratislavi, vseh njenih učiteljev, tudi tistih, ki niso 
prisotni. 

Geografska sekcija želi geografom bratske Slovenije, Katedri za geo-
grafijo in učiteljem akademije kakor tudi geografom na Inštitutu za geo-
grafijo ljubljanske univerze veliko uspehov pri njihovem znanstvenem in 
pedagoškem delu, veliko uspehov pri reševanju geografskih problemov, 
pri reševanju geografskih problemov ob obravnavi, lepe prekrasne Slo-
venije kakor tudi pri vzgoji mlade socialistične znanstvene in pedagoške 
generacije. 

Hkrati prejmite naše prisrčne čestitke ob petnajsti obletnici ustano-
vitve Pedagoške akademije v Mariboru in ob ustanovitvi druge sloven-
ske Univerze v Mariboru. Zlasti nas veseli, da so bili in so na vodilnih 

» Dr., izr. univ. prof., PZE za geografijo, Filozofska fakulteta, 61000 Ljubljana, 
Aškerčeva 12, namestnik direktorja Inštituta za geografijo univerze v Ljubljani. 

" Dr., doc., CSc., Katedra ekonomickej geografie PF UK. 80100 Bratislava, Raj-
ska 32 b, predstojnik katedre. 



položajih tako na Pedagoški akademiji kot zdaj tudi na univerzi pred-
stavniki geografije. Želimo novi bratski univerzi v Mariboru nadaljnji 
razvoj in veliko uspehov pri vzgoji visokokvalificiranih kadrov. 

Med slovaškimi in slovenskimi geografi je prišlo do prijateljskih, 
znanstvenih in osebnih stikov že zgodaj. Tako sodelovanje se je pokazalo 
kot koristno za obe strani in koristno tudi za geografijo. Naši stiki so 
postali temelj, so postali okvir za navezavo bratskih vezi med Univerzo v 
Ljubljani in Univerzo v Mariboru na eni strani in Univerzo Komenskega 
na drugi strani. Medsebojna izmenjava znanstvenih informacij prispeva 
k razvoju geografije v obeh naših deželah in prispeva k krepitvi pri-
jateljstva med obema socialističnima narodoma. 

Temu cilju služi tudi naš simpozij, ki mu želimo v imenu naše dele-
gacije z Univerze Komenskega veliko uspehov, a organizatorjem simpo-
zija zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom. 

Jan Sabaka* 

Spoštovani tovariš rektor, spoštovani kolegi, spoštovane tovarišice in 
tovariši! 

Dovolite, da v imenu dekana Pedagoške fakultete Univerze Komen-
skega v Trnavi in v imenu učiteljev katedre za geografijo te fakultete 
prisrčno pozdravim II. slovensko-slovaški simpozij geografov in vam ob 
petnajsti obletnici Pedagoške akademije v Mariboru zaželim v prihodnje 
nadaljnjih dobrih uspehov pri vzgoji učiteljev. Štejemo si v čast, da je 
naša fakulteta pobratena s Pedagoško akademijo v Mariboru, geografi pa 
še posebej, saj smo se med našimi, že dalj časa trajajočimi srečanji pre-
pričali, da je geografija na Pedagoški akademiji v Mariboru na dobri stro-
kovni ravni. O tem priča tudi dejstvo, da ji je bila poverjena organizacija 
tega simpozija. V okviru naših stikov se lahko marsičesa naučimo, nave-
žemo širše delovne kontakte in se pogovarjamo o nadaljnjem našem so-
delovanju. 

Menim, da je sodelovanje med geografi Pedagoške fakultete v Trnavi 
in Pedagoške akademije v Mariboru že prešlo okvir oficialnosti, toda 
treba jih je obojestransko še bolj konkretizirati, uskladiti programe, da 
bi po taki poti prišli do širšega sodelovanja slovenskih in slovaških geo-
grafov. Morali se bomo pogosteje srečevati, izmenjavati izkušnje in ne-
katere geografske probleme rešiti skupaj. Pri tem je treba izkoristiti ne 
samo našo jezikovno podobnost, ampak tudi skupno usmerjenost na-
ših šol. 

k Simpoziju želim dobro delovno atmosfero, veliko uspehov in pobud 
za nadaljnje delo na geografskem področju. 

* Dr., doc., CSc., Pedagogicka fakulta UK, 91724 Trnava, Ul. Generala L. Slobo-
du e. 34, predstojnik katedre za geografijo 



Viljem Brumec* 

Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani gostje! 

V čast si štejem, da vas lahko pozdravim v imenu vodstva pedagoške 
akademije in njenega Centra za razvoj in raziskovanje. Simpozij spada 
v vrsto manifestacij, ki jih prirejamo ob 15-letnici akademije in s kate-
rimi široko odpiramo vrata akademije k strokam, v znanost in v prakso. 
Simpozij, kot je današnji, ki je po programu in delu zelo bogat, pomeni 
možnost za preverjanje strokovnih informacij, možnost za obogatitev 
stroke, pomeni pa tudi določen prispevek k razvoju znanosti, vendar pa, 
o tem sem globoko prepričan, pomeni simpozij še mnogo več. Pomeni 
namreč obuditev in krepitev prijateljskih vezi, pomeni srečanje s tovariši 
po stroki, prijatelji, znanci, učitelji. To je tista komponenta, ki z živo be-
sedo daje pravo vrednost in bogati znanstvene in strokovne sestanke. In 
ne nazadnje, strokovni sestanki morajo imeti, če so dobro pripravljeni, 
tudi vrednost za združeno delo, saj je potrebno prav na njih storiti korak 
teorije k praksi. Preneseno v naše okvire to pomeni, da moramo na stro-
kovnih sestankih pripraviti vse za transformacijo novih spoznanj tudi v 
vzgojno izobraževalno prakso. 

Še prav posebej me veseli, da se tovariši iz Slovaške v takem številu 
in aktivno, z referati, udeležujejo našega sestanka. Njim se še prav po-
sebej zahvaljujem za udeležbo. Pozdravljam tudi naše domače goste, ki 
so ali aktivno z referati, ali pa kot udeleženci prisotni na sestanku. 

Ob koncu velja zahvala organizatorjem simpozija, učiteljem Katedre 
za geografijo Pedagoške akademije in Inštituta za geografijo Univerze v 
Ljubljani. Simpoziju želim uspeh na strokovnem področju, želim pa, da 
bi ne pozabili tudi tistega dela, ki prispeva k obogatitvi in krepitvi med-
človeških odnosov. 

Borut Belec** 

Spoštovani gostje, dragi kolegi in študentje! 

Dovolite mi, da vas v imenu neposrednega sklicatelja II. slovensko-slo-
vaškega simpozija, t.j. Katedre za geografijo Pedagoške akademije v Ma-
riboru, prisrčno pozdravim. Zahvaljujem se Raziskovalni skupnosti Slo-
venije, ki nam je omogočila ta simpozij, prav tako pa sem dolžan zahvalo 
lastni hiši, Pedagoški akademiji v Mariboru, ki je dala na voljo prostor in 
tehnične usluge. Če bomo z delovnimi uspehi ob koncu našega zborovanja 
zadovoljni, se bomo z njimi najbolje oddolžili njeni 15-letnici obstoja. 
Zahvaljujem se tudi rektorju univerze dr. Vladimirju Bračiču kot pred-
sedniku Organizacijskega odbora, dr. Božidarju Kertu, dr. Mirku Paku, 
prof. Ludviku Olasu in dr. Mavriciju Zgoniku pa kot članom za vsa 
njihova prizadevanja pri pripravi tega srečanja. 

* Dr., izr. univ. prof., Katedra za telesno vzgojo, Pedagoška akademija, 62000 Ma-
ribor, Koroška c., predsednik sveta PA in predstojnik Centra za razvoj in raziskovanje. 

** Dr., red. univ. prof., Katedra za geografijo, Pedagoška akademija, 62000 Maribor, 
Koroška c., predstojnik katedre. 


