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Milan Bufon: “Ne vrag, le sosed bo mejak!”

Knjiga
"Ne vrag, le sosed bo mejak“
je najpomembnejši rezultat
temeljnega raziskovalnega projekta
Evropske multikulturne regije med
družbeno-prostorsko konvergenco in
divergenco.
Vodi ga dr. Milan Bufon,
ki je tudi avtor knjige.
Kot navaja avtor, je naslov knjige »poklon našemu največjemu in še vedno
aktualnemu pesniku, ki je v svoji »prešerni« viziji uvidel čas, ko bodo lahko evropski
narodi (s slovenskim vred) zaživeli v slogi in sožitju«, hkrati pa je knjiga poklon tudi
slovenski geografiji.
Knjiga se ukvarja s sodobnimi problemi evropskih (a ne samo) obmejnih ali bolje
"kontaktnih" območij in se spoprijema s problematiko meja in mejnosti kot
elementom in dejavnikom družbenega in prostorskega razdruževanja in
povezovanja. Avtor analizira zapletene sodobne evropske procese, ki jih pravzaprav
zaznamuje dokaj »kaotično« iskanje novega oziroma možnega ravnovesja med
geopolitično konvergenco in divergenco. Poseben poudarek je namenjen regijam in
regionalnim politikam, saj naj bi te v novem postindustrijskem evropskem razvojnem
modelu pomenile ključni dejavnik družbene integracije in politične decentralizacije.
V tem okviru je avtor podrobneje predstavil fenomen čezmejnih regij ter položaj in
funkcijo »notranjih« in »zunanjih« meja Evropske unije, ki po eni strani izražajo
težnjo po novem, skupnem upravljanju, po drugi strani pa težnjo po »sekurizaciji«
oziroma varovanju »sistema EU« pred zunanjimi dejavniki, predvsem na področju
»urejevanja« priseljevanja in »odpravljanja« terorističnih nevarnosti po vzoru
ameriške izkušnje.
Vse to uvršča knjigo v sodobno referenčno znanstveno literaturo geografske
stroke, pomembna pa je tudi njena pedagoška in human(ističn)a vrednost. Seveda
je knjiga namenjena tudi drugim strokam, ki se v svojem raziskovalnem delu tako ali
drugače soočajo s podobnimi vprašanji, in tistim, ki se posvečajo praktičnemu
upravljanju čezmejnih politik, saj v njej lahko najdejo precej uporabnih napotkov.
Knjigo je torej pomemben prispevek k temeljni in uporabni geografiji.
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Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič:
Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi

Knjiga objavlja nekatere rezultate projekta Povečanje učinkovitosti in aplikativnosti
preučevanja naravnih nesreč s sodobnimi metodami, ki ga vodi Matija Zorn, programa
Geografija Slovenije, ki ga vodi Blaž Komac, in projekta iz 7. okvirnega programa
CapHaz-Net (Izboljšanje razmerij med družbo in naravnimi nesrečami: prožnejši družbi
naproti), ki ga prav tako vodi Blaž Komac.
Knjiga govori o pomenu izobraževanja o naravnih nesrečah. Naraščajoča škoda zaradi
naravnih nesreč zahteva več preventivnih in prilagoditvenih ukrepov, ki poleg naravnih
značilnosti upoštevajo tudi značilnosti družbe in odgovornost posameznika, pri tem pa
imajo prenos in uporaba znanstvenih rezultatov ter izobraževanje izjemno vlogo.
Avtorji so obdelali 190 srednješolskih učbenikov iz 35 evropskih držav. Največjo
pozornost naravnim nesrečam namenjajo učbeniki v zahodni Evropi (3,8 % strani z opisi
naravnih nesreč), najmanjšo pa v vzhodni Evropi (0,7 %). V Sloveniji je ta delež
razmeroma visok, dobre 4 %. Vseeno pa je glede izobraževanja o naravnih nesrečah
večina izobraževalnih sistemov v Evropi slabo razvita.
Knjiga opozarja tudi na neformalno izobraževanje, še posebej na pomen znanja, ki ga
ima krajevno prebivalstvo o svoji pokrajini v sodobnih in tradicionalnih družbah.
Knjiga prepričljivo nakazuje, da se s povečanjem ozaveščenosti glede naravnih nesreč
zmanjšujejo njihovi negativni učinki, vključno z žrtvami in gospodarsko škodo. Za to pa
je treba radikalno spremeniti obstoječi sistem izobraževanja in razviti učinkovit sistem
upravljanja z naravnimi nesrečami, temelječ na ozaveščenih in izobraženih ljudeh.
Geografija kot izobraževalni predmet opravlja ključno delo pri prenašanju védenja o
naravnih nesrečah, predstavljena knjiga pa je dragocen znanstveni prispevek v tem
smislu.

