
Uvod 

Pozdravni nagovor 
ministra za zunanje zadeve in podpredsednika 

vlade Republike Slovenije 

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje! 

V čast in zadovoljstvo mi je, da lahko pozdravim tu v Ljubljani ta spoštovani 
mednarodni znanstveni zbor, v imenu vlade Slovenije in v svojem osebnem imenu. 
Ko želim vašemu posvetovanju mnogo delovnih uspehov, želim tudi, da bi udeležen-
ci in gostje iz tujih držav, posebno tisti, ki so morda prvič med nami, izkoristili to 
priložnost tudi zato, da bi se čimbolj seznanili z našo Slovenijo. Veseli me, da so 
organizatorji, kot vidim iz programa vašega posvetovanja, mislili tudi na to. 

Geografija in narodnosti je okvirni naslov teme, ki jo boste obravnavali - torej 
geografija ne le kot veda o naravnih danostih nekega področja, ampak prebivalstvena 
geografija kot demografsko- prostorska stvarnost, s poudarki na vprašanjih, ki živo 
posegajo v naš današnji politični trenutek v Evropi in izven nje: etničnost, narod-
nostna identiteta, narodne manjšine in njihovo varstvo in s tem povezano spošto-
vanje človekovih pravic. 

Slovenija je po svojem geografskem položaju pomembno geopolitično stičišče, 
povezovalni prostor Srednje in preko nje Zahodne Evrope z Balkanom in preko 
njega z Bližnjim vzhodom, kot tudi jadranskega in preko njega zahodnega evropske-
ga dela Sredozemlja s Srednjo in Vzhodno Evropo in z Baltikom. Naša želja je, da bi 
v sodelovanju s prijatelji v Evropi ta naš geopolitični položaj razvili in izkoristili 
tako, da bi bil v korist evropskim državam in naši, slovenski državi in njenemu pre-
bivalstvu. 

Na tem v geografskem smislu alpsko-jadransko-panonskem, na jugovzhodnem 
obrobju Srednje Evrope se nahajajočem prostoru, se je razvijala zgodovina Sloven-
cev v stiku z germanskim, romanskim, madžarskim in južnoslovanskim politično-
kulturnim območjem. V svojem zgodovinskem razvoju je na tem prostoru v poseb-
nih, ne vedno lahkih zgodovinskih okoliščinah, slovenski narod ohranil svojo 
narodnostno identiteto in pred dobrimi dvemi leti tudi ustanovil svojo lastno državo. 
Njegova zgodovina je bila skozi stoletja povezana z zgodovino Srednje Evrope in z 
njenimi kulturnimi, religijskimi in civilizacijskimi vrednotami. Slovenija želi obno-



viti in intenzivirati vezi s tem srednjeevropskim kulturnim in duhovnim prostorom, 
ki je njegovo naravno in zgodovinsko zaledje. Pri tem želi ohranjati svojo lastno 
individualnost in noče postati obrobje niti germanskega, niti romanskega niti 
ponovno južnoslovanskega vplivnega območja. 

Varnost pred takrat agresivnim germanskim in romanskim pritiskom, ki sta ga 
poosebljala nemški in italijanski nacionalizem, je pred 70 leti, po prvi svetovni vojni, 
narekoval Slovencem, da so se odločili za združitev z južnoslovanskimi narodi v 
skupno državo Jugoslavijo. Za to skupno državno življenje je značilno, da se v njem 
ni nikoli razvil sodobni demokratični parlamentarizem, ampak ga je skoraj ves čas 
trajanja opredeljevala diktatura, najprej srbsko-kraljeva, potem komunistična. Raz-
pad komunističnega sistema v Evropi je bil v nekdanji Jugoslaviji združen z obno-
vljeno agresivno zahtevo največjega med južnoslovanskimi narodi, srbskega, da v 
nacionalnem smislu zopet zagotovi svojo nadvlado, v političnem pa restavracijo le 
rahlo preoblečenega komunizma. Temu so se drugi narodi v nekdanji Jugoslaviji 
uprli in v procesu njenega razpada si je slovenski narod priboril svoj večstoletni 
sen - državno samostojnost. 

Slovenski narod je pokazal odločno in enotno voljo, živeti v bodočnosti po 
vrednotah, ki jih je v obdobju hladne vojne razvil svobodni zahodni svet, ki bi mu 
jamčili življenje v resnični pluralistični demokraciji in obenem zagotovili svoboden 
razvoj njegove nacionalnosti. Ta volja je prišla do izraza najprej na demokratičnem 
referendumu, potem pa z odločnim oboroženim odporom proti agresiji komunistične 
armade. Nadaljni krvavi razvoj dogodkov v tej nekdanji državi je vsemu svetu po-
kazal, kako utemeljena je bila takšna odločitev in takšno ravnanje Slovencev. Ogro-
žanje slovenske narodnostne identitete, prisotno na več ali manj prikrit način ves čas 
sedemdesetletnega skupnega življenja, je tokrat prihajalo z juga z neprikrito nasil-
nostjo, ki se je potem v še bolj nasilni obliki pokazala v drugih predelih nekdanje 
Jugoslavije. Brutalna vojna z množično kršitvijo človekovih pravic, v katero Slove-
nija ni več zajeta, se tam še vedno odvija. Kot vsa svetovna skupnost, si tudi Slove-
nija aktivno prizadeva, da bi končno prišlo do miru. 

Za slovenski narod je odločitev za samostojnost dokončna in s prostorom nekda-
nje Jugoslavije ne želi nobenih institucionalnih povezav, pripravljena pa je na 
bilateralno sodelovanje z vsemi državami tega prostora, ki se z nekaterimi od njih že 
normalno razvija, po sklenitvi miru, odpravi sankcij in rešitvi vprašanj sukcesije pa 
bo možno tudi s Srbijo in Črno goro. Razlogi, ki so nekoč narekovali slovensko ne 
preveč srečno združevanje v jugoslovansko skupnost, so dokončno odpadli. V nače-
lih in sistemu evropske varnosti in drugih oblikah njene medsebojne obstoječe in na-
stajajoče povezanosti vidimo danes Slovenci največje jamstvo za varen in neoviran 
obstoj in razvoj slovenske države. 

Relativna majhnost slovenskega prostora in s tem povezane skromnejše lastne 
proizvajalne in tržne možnosti še posebej narekujejo Sloveniji, d a j e odprta za sode-



lovanje z vsemi državami, ne glede na njihovo geografsko lokacijo. Pri tem ima 
jasno prioriteto njen trajni interes, da se čim tesneje in popolneje vključuje v tokove 
evropskih integracij - tako političnih kot gospodarskih in varnostnih. Kot ena od 
držav, ki se osvobajajo petdesetletnih spon totalitarnega komunizma, želi v čim večji 
meri izkoristiti svoje že obstoječe gospodarske možnosti za čim hitrejšo prolagoditev 
evropskim merilom in standardom, v političnem smislu pa je že uspešno začela z re-
alizacijo modela demokratične pluralistične družbe po merilih Sveta Evrope, katere-
ga članica je medtem že postala. 

Številna vprašanja, ki jih boste obravnavali na svojem znanstvenem posveto-
vanju, so živo povezana s temeljnimi političnimi vprašanji, ki zadevajo sodobno 
Evropo. Očitno je, da je propad komunističnega sistema našel svetovno skupnost v 
mnogočem nepripravljeno in da ni vedno našla najboljših in enotnih poti za pomoč 
državam in narodom, ki so se po propadu totalitarnega sistema znašle pred dolgo 
zamrznjenimi in z represijo zakrivanimi problemi. Etnična nasprotja, ki imajo svoje 
zgodovinsko ozadje, ki pa se jih želi rešiti ne z razgovori, ampak z uporabo sile in 
spremembami meja; pomankljiva zaščita manjšin, ki izhaja iz netolerantnega pojmo-
vanja, d a j e enakopravno sožitje etnično, religiozno ali kulturno se razlikujočih sku-
pin nemogoče in rešljivo le z nadvlado večjega in močnejšega; nespoštovanje 
temeljnih človekovih pravic, ki gre tako daleč, da se na primer genocid odkrito 
zagovarja kot način reševanja takšnih problemov - to so nekateri pojavi, ki spremlja-
jo spremembo nekdanjega komunističnega sveta in ki resno grozijo, da bi jih posne-
mali drugi, če bi postali "pravilo igre" novo nastajajoče svetovne in evropske skup-
nosti. Prepričan sem, da bodo vaši znanstveni odgovori pri proučevanju tovrstnih 
problemov, ki so povezani s programskimi usmeritvami vašega posvetovanja, dali 
odgovore, ki bodo v pomoč tudi svetovnim in evropskim politikom. 

Danes lahko rečemo, da je bila slovenska pot osamosvajanja, ki je temeljila na 
obrambi svoje ustavno zagotovljene pravice na samoodločbo, na drugi strani pa na 
spoštovanju pravil in vrednot demokratičnega sveta in na odprtem samostojnem 
vključevanju v njegove tokove, uspešna. To potrjujeta tudi razumevanje in pomoč 
pomembnih svetovnih in evropskih organizacij in posameznih držav Sloveniji na tej 
poti. Še vedno pa so vidni tudi posamezni pojavi, ki kažejo na to, da nas nekateri 
žele še dalje povezovati z usodo nekdanje skupne države. To je težko razumljivo in 
škodljivo tako za vzpostavljanje miru na tem področju kot za urejanje podobe post-
komunistične Evrope. 
Ko izgrajuje Slovenija svojo na pluralistični demokraciji in tržnem gospodarstvu 
temelječo pluralistično družbo, želi, da bi v tem v polni meri participirale tudi v njej 
živeče avtohtone manjšine. Varstvo manjšin je ena od oblik, s katero se vključujemo 
v varstvo človekovih pravic, obenem je to pot za čim boljše odnose s sosednjimi 
državami. Pri tem želi Slovenija, da bi bilo tudi varstvo in zaščita slovenske manjši-
ne v sosednjih državah, enako, v najvišji možni meri usklajeno z željami in hotenji 



tamkajšnjih Slovencev. Manjšine naj bi bile most prijateljstva in dobrega sosedstva 
držav. 

Slovenci smo bili in smo prisotni ne le na našem ožjem alpsko-jadran-
sko-panonskem prostoru, ampak v večji ali manjši koncentraciji živimo na raznih 
koncih sveta. Različni razlogi so v različnih zgodovinskih razdobjih vzpodbujali to 
razseljevanje, od ekonomskih, kot pri množičnem izseljevanju v ZDA v 19. stoletju 
in v Francijo, Belgijo, Nemčijo na začetku 20. stoletja, do čistih političnih, kot po 
koncu druge svetovne vojne, ko so zaradi bega pred maščevalnostjo komunistov ali 
zaradi nasprotovanja temu sistemu nastale slovenske kolonije v Argentini, Severni 
Ameriki in Zahodni Evropi, do pojavov iskanja boljšega kosa kruha, ki ga ni mogel 
nuditi neuspešni komunistični sistem po drugi svetovni vojni, v Zahodni Evropi, 
Avstraliji, Kanadi, ZDA itn. Vse Slovence po svetu obravnavamo danes enako-
pravno, brez političnih diskriminacij, ki so dolgo opredeljevale odnos do znatnega 
dela teh izseljencev. Želimo ohraniti z vsemi čim tesnejše stike, da bi tudi v pogojih 
življenja in dela v tujini lahko ohranjali svojo narodnostno identiteto in se čutili kot 
del slovenskega naroda. Tudi vaši znanstveni napotki, ki jih boste dali glede na te 
vrste prebivalstvenih skupin, nam bodo dragoceni. 

Se enkrat želim posvetovanju obilo uspeha, udeležencem pa dobro počutje v naši 
Sloveniji. 

Lojze Peterle, 
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije 



Pozdravni nagovor 
ministra za znanost in tehnologijo 

Republike Slovenije 

Spoštovani! 

Mednarodno strokovno posvetovanje Komisije za prebivalstvena vprašanja pri 
Mednarodnem združenju geografov z naslovom: GEOGRAFIJA IN NARODNOSTI 
je eden tistih znanstvenih sestankov, ki smo mu na Ministrstvu za znanost in tehno-
logijo Republike Slovenije posvetili posebno pozornost in temu primerno zagotovili 
ustrezna finančna sredstva. Med več kot 100 različnimi mednarodnimi znanstvenimi 
sestanki, ki j ih v letošnjem letu sofinancira MZT sodi navedeni med tiste, ki v celoti 
dosegajo kriterije mednarodne znanstvene odličnosti in primerljivosti ter promocije 
slovenske znanosti in tehnologije v svetu. 

Slovenska znanstvena in tehnološka politika nedvomno ostreje kot v katerikoli 
drugi sferi temelji na strategiji vrhunske kakovosti, mednarodno izmerljive odličnosti 
znanja in vitalizacije tistih strokovnih področij, ki zaradi svojega dolgoročnega raz-
vojnega pomena terjajo podporo. Samo izvrstna znanost in vrhunska stroka lahko z 
lastnimi dosežki in prenosi najžlahmejšega iz sveta omogočita zahtevno usposablja-
nje in vzgojo mladih generacij in uspešen prenos znanja v gospodarsko in vsakršno 
drugo uporabo. Na tej točki se nahaja ločnica med slovensko potjo v razvito Evropo 
in svet ter socialno blaginjo ter med podrejeno provinco folkloristične etnostrukture. 

Znanost je, ob umetnosti, omiki in religiji, bistvena sestavina kulture naroda. V 
dosedanjem razvoju Slovenije je znanost zelo veliko prispevala k ustvarjanju ura-
vnovešenega pogleda tujine na našo državo - ustvarjanje predstave o Sloveniji kot 
deželi znanja in pametnega odločanja, ki nas razlikuje od okolja na jugu in vzhodu in 
nam podarja istovetnost avtohtone združbe. 

Geografska znanost je pomembnejša kot se zdi zgolj na prvi pogled. Predmet 
geografskih proučevanj lahko uvrstimo v osrčje političnega odločanja - vedno je 
geografija tisto, kar determinira ekonomsko in politično strategijo kot tudi raven kul-
turnega obnašanja. Samo geografi zagotavljate kompletne modele prostora, v kate-
rem se odvija proces odločanja; samo geografi izpostavljate odnos med kulturo, eko-
nomijo, družbo, etničnostjo oziroma modelirate celotno pokrajino. 

Ekonomski prostor je predmet ekonomije, socialni je predmet sociologije in ne-
katerih drugih družbenih znanosti; geografski prostor pa je resnična pokrajina 
dejavnikov od ločan ja - j e resnična pokrajina akcije posameznikov, socialnih skupin, 
etničnih skupnosti ali kar celotne družbe. Vsaka teh akcij pa povzroča spremembe v 



strukturi prostora oziroma pokrajine. Slovenska geografska znanost, ki se je po za-
slugi priznane ljubljanske socialnogeografske in političnogeografske šole zgodaj 
umestila v mednarodne tokove znanstvene odličnosti (tudi po zaslugi prof. dr. 
Vladimirja Klemenčiča, ambasadorja RS v znanosti), je predmet tega znanstvenega 
sestanka zgodaj uvrstila v svoj raziskovalni program. Najprej na primeru problema-
tike slovenske manjšine v zamejstvu, pozneje pa še na področju slovenske diaspore 
po svetu, imigrantskih etničnih skupnosti v Sloveniji ter na celoten sklop etnične 
strukture prebivalstva Slovenije in njenega sosedstva. Vseskozi je v ospredju 
proučevanj ta problematika v ozki povezanosti z razvojem obmejnih regij ter geopo-
litičnim položajem Slovenije. Navsezadnje se to lepo kaže v zadnji številki revije 
Geo-Journal, kjer so strnjeno prikazani dosežki stroke v zadnjih letih. Kako promo-
virati geografsko stroko in Slovenijo, ste organizatorji učinkovito prikazali v zadnji 
številki omenjene znanstvene revije, na katero smo tudi na MZT ponosni. 

Slednje se nam zdi še posebej pomembno, ker je mednarodna aktivnost slovenske 
geografske znanosti kulminirala v obdobju našega osamosvajanja oz. v času, ko se 
na delu teritorija bivše Jugoslavije odvija v povezavi s problematiko, ki ste ji name-
nili takratno pozornost - strašno nasilje, k i j e večini ljudi v Evropi in v svetu nepoj-
mljivo. Mislim, da je ob tem, ko se odvija to pomembno znanstveno srečanje nedaleč 
stran od območij silovitega nasilja nad etnosi, zelo pomembno za mednarodno 
javnost poslanstvo te ljubljanske geografske konference, ki naj bi ponudila nove teo-
retične ter praktične prijeme v dobrobit sedanjega in bodočega reševanja medetičnih 
odnosov v povezavi s teritorialnostjo. 

Spoštovani! 
Naj vam ob zaključku svojega nagovora zaželim uspešno delo, tujim udele-

žencem pa obilo zadovoljstva ob prvem srečanju s Slovenijo. Nenazadnje vam želim 
odmevnost vašega dela v mednarodni geografski in znanstveni sferi. 

Hvala! 

dr. Rado Bohinc, 
minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 



Uvodno razmišljanje: 
Geografija in narodnosti 

MATI, DOMOVINA, BOG - je bil ob letošnjem Novem letu, po desetletjih pri-
silnega premora, Slovencem ponovno posredovan izrek - pravzaprav neke vrste 
napotek, prioritetni red po katerem naj se ravnajo. Posvetovanje, "Geografija in 
narodnosti" obravnava dva izmed omenjenih treh stebrov Slovenstva: "mater" - v 
svojstvu narodnostnega porekla, in "domovino" - v svojstvu zemljepisnega pojma 
bivanja in žitja. Zlita v eno opredeljujeta "kulturno pokrajino", torej preteklost in 
sedanjost naroda v preoblikovanem prirodnem okolju. V slovenskem primeru tisto 
pokrajino, ki so jo njej lastni prebivalci oblikovali okrog 46. stopinje severne 
geografske širine in 15. stopinje vzhodne geografske dolžine. Variacije v izgledu in 
tipu kulturne pokrajine so sicer vidne in izrazite, oziroma pogojene po nadmorski 
višini, klimatu, prsti, bližini drugih kultur, historičnem razvoju in podobnem. To si-
cer bogati celovito pokrajinsko podobo, a splošnega vtisa o trdnem, med ugrofin-
skim, romanskim, germanskim in južnoslovanskim svetom vpetega naroda oziroma 
vtisa o svojski, Slovencem lastni kulturni pokrajini ne more spremeniti. 

Kaj je torej kulturna pokrajina? Poenostavljeno po Sauerju, je to "narava preobli-
kovana po človeku v času in prostoru". Zgodovinsko obdobje, politika, kultura in 
ekonomija lastnega in sosednjih narodov pripomoreta, da se oblikuje na vsakem ped-
nju planeta svojska podoba pokrajine, neke vrste ikona, ki jo tam prebivajoči narodi 
ljubkujejo, varujejo, jo dopolnjujejo in njeno podobo prilagajajo času in prostoru. 
Tako tudi v Sloveniji. Dolga stoletja v kolesnicah drugih narodov, idealov in ekono-
mij je v letu 1991 krenila po lastni stezi. Biti na svojem pomeni odgovorno gospo-
dariti! Gospodariti s prostorom, z bogastvi naravnih in družbenih virov v nepreneh-
nem soočanju s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo ter domačijo, sosedstvom in 
planetarno stvarnostjo. Geografska veda, ki pozna vzvode v naravi in družbi, (beri 
tudi "kulturi"), ki identificira prelomnice, prepozna silnice preteklosti, odkriva vzro-
ke in spozna posledice erozije, industrializacije in urbanizacije ter jih nadgradi in 
postavi v svetovni kontekst, lahko pripomore k ukrepanju oziroma gospodarjenju 
države sorazmerno več kot druge, ožje in ozko usmerjene stroke. 

V niti ne tako laični javnosti se pogosto zastavlja vprašanje ali je geografija po-
klicana, da govori o demografskih problemih, da postavlja etničnost v prostor ali 
sklepa o učinkih, bogatenju ali siromašenju kulturne pokrajine zaradi narodov/kultur, 
ki jo preoublikujejo. Ni nam treba iti daleč, da bi spoznali etnogeno moč! Stoletja 
dolgo so bili narodom Balkana na razpolago podobni naravni viri, desetletja dolgo 
so bili vpeti v enak ekonomski red. Kljub temu so se zaradi različnosti narodne biti, 



ki je odnos do naravnih in družbenih virov razumela različno, pred kratkim razšli. 
Etnične disonance so bile in so še, med drugim, pogojene z naravnim prirastkom pre-
bivalstva, s kulturno-versko pripadnostjo, s stopnjo pismenosti, z migracijskimi pro-
cesi, ki so nastopali oziroma so se uveljavljali v povsem konkretnem naravno- oziro-
ma kulturno-geografskem prostoru. 

Ker so zemljevidi eden temeljnih geografskih pripomočkov, ki pogosto odločajo 
o vojni ali miru v Srednji Evropi (o čemer smo se pred kratkim ponovno prepričali!), 
poglejmo kakšne vsebine lahko posredujejo naključnemu obiskovalcu Slovenije. Že 
bežen pogled na zemljevid državnega ozemlja, oziroma površna analiza krajevnih 
nazivov in ledinskih imen v Sloveniji, nam povesta dvoje: 

1. da j e ozemlje Slovenije poleg naravne tudi vitraž etnične pestrosti, in 
2. da sta prostor oziroma so narodnosti tod na neprestanem prepihu. 
Japonec, podučen o vsebini poimenovanja kot so Francoska Gvajana, Britanski 

Honduras (danes: Belize), i.p.d. je najprej začuden nad dejstvom, da je na karti 
Slovenije in v državi Sloveniji večje število ledinskih in krajevnih imen s pridevkom 
"slovenski": Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Slovenska 
vas.. . V neodvisni državi Sloveniji se mu zdijo odveč oziroma nepotrebni, dobrona-
merno pa si jih razlaga s ponosom slovenskega naroda nad lastnim narodnostnim 
poreklom. Vendar ga to navede, da išče po zemljevidu druge narodnostne pridevke. 
In, glej ga zlomka, našel bo ledinska in krajevna imena s pridevkom "nemški", 
"laški", "hrvaški". Ob radovednem obisku naselij s takimi pridevniki v nazivu kraja 
pa bo ugotovil, da tam teh etničnih skupnosti sploh ni. Pri ponovnem preverjanju 
zemljevida bo, ob pogledu na območja v slovenskem sosedstvu ugotovil, da so tudi 
drugi, nam geografsko bližnji narodi naselja na robu etničnega ozemlja - in drugje -
krstili po (danes / nekdaj?) prevladujoči narodnosti. Tako imamo nam bližnje: 
Deutschlandsberg, Hrvatsko Selo, Bosanski Brod, in... Srbobran... malo dlje. Ja-
ponski obiskovalec bo zaključil, da Slovencem narodna bit ni nekaj samoumevnega, 
kot je ta denimo Francozom, Poljakom, Nemcem in Angležem. Povdarjati jo morajo! 
Trdna in kljubovalna je nemalokrat zaradi nasprotovanja sosedu. "Vam se že ne 
bomo dali . . ." oziroma "Vi nas pa že ne boste...", misleč pri tem enako na narod-
nosti kot vladarje, so bili ponavadi opozicija potujčenju in tuji oblasti. Bilo je to tudi 
vodilo, k i je ohranilo Slovenstvo na sočni strani Alp 13 stoletij dolgo. 

Zgornji primeri, bodisi tisti z etnično konotacijo ali tisti, ki izražajo duh nekega 
časa so logična posledica sprememb, ki j ih temu narodu in kulturni pokrajini ni pri-
manjkovalo. Razumeti zgradbo trenutne kulturne pokrajine na Slovenskem pomeni 
zato vedeti o narodnosti, zgodovini in zemljepisu preteklega in sedanjega časa in 
prostora. Metodološki prijemi in primeri, ki nam jih bodo na posvetovanju posredo-
vali inozemski strokovnjaki bodo nam, Slovencem na poti k ustreznejšemu spozna-
vanju naše preteklosti in stvarnosti ter vklapljanju v evropske in svetovne politične, 
gospodarske in strokovne tokove v neprecenljivo pomoč. Mlada Slovenska država in 



ne več tako mlada geografska stroka sta jim za to strokovno pomoč hvaležni! Pove-
dati pa je treba, da smo slovenski geografi proučevali narodnostne razmere ko to 
sploh še ni bilo "cool". Slovenski geografi so že pred pol stoletja pozorno proučevali 
ozemlja poseljena s Slovenci v zamejstvu in območja novejše slovenske poselitve v 
prekomorskih državah, a tudi tiste predele, ki j ih poseljujeta italjanska in madžarska 
narodnost pri nas. Pri omenjanju geopolitične in narodnostne vsebine v slovenski 
geografiji ne moremo mimo imena, k i je nekaj zadnjih desetletij usmerjalo, vodilo in 
razlagalo kulturno pokrajino v Sloveniji in zamejstvu iz modernega, socialnogeo-
grafskega zornega kota. To je redni univerzitetni profesor in ambasador Republike 
Slovenije v znanosti, doktor Vladimir Klemenčič. Dovolite, da se mu ob tej priliki 
zahvalim osebno in v imenu institucij, ki jih zastopam - v želji, da bi nas njegove 
ideje bogatile še dolga leta v samostojni slovenski državi. 

dr. Anton Gosar, 
organizator posvetovanja 


