Ilešičevi dnevi
&
Hidden Geographies
V letu 2019 bodo Ilešičevi dnevi potekali pod okriljem mednarodne konference Skrite geografije.
Konferenco ob praznovanju 100-letnice ustanovitve organizira Oddelek za geografijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Evropsko zvezo geografov (EUROGEO) in Društvom učiteljev geografije
Slovenije (DUGS). Pridružite se nam pri odkrivanju „skritih“ geografij, njihovem zaznavanju, razkrivanju,
zaščiti in razlagi.

Ne zamudite zanimivih primerov in iskrivih razprav o skritih geografijah med predstavniki različnih vej
geografije ter različnih strok. Učitelji prejmete za aktivno sodelovanje (predavanje, delavnica, plakat – 4
točke) ali le udeležbo brez aktivnega sodelovanja na dvodnevni (1 točka) oziroma tridnevni (1,5 točke)
mednarodni konferenci ustrezno število točk na podlagi meril MIZŠ za napredovanje v nazive.

Čas konference: 29. do 31. avgust 2019
Lokacija: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska 162, Ljubljana
Kotizacija za slovenske učitelje znaša 125 € (vključuje prigrizke, napitke in kosila med odmori v času
konference in letno članarino v EUROGEO) ob plačilu do 26. aprila 2019, po tem datumu pa znaša 165 €.

Več informacij o konferenci: eurogeography.eu in na hiddengeographies.geografija.si (na tem naslovu
poteka tudi registracija in plačilo kotizacije).

S konferenco izpostavljamo pogosto spregledano dejstvo, da je večina „geografij“ skritih. Pojem geografija
uporabimo na nekoliko poseben, ožji način, ki v angleškem jeziku pomeni način prostorske razporeditve
materialnih ali nematerialnih, tudi izmišljenih, pojavov in procesov. Geografije so skrite, ker so nam na
primer nevidne, namenoma prikrite, še neodkrite (morda tudi nikoli ne bodo?), jih ne poznamo, ali pa je
naše „poznavanje“ zaradi spremenljivosti pojava zastarelo. Skrite geografije lahko izredno močno vplivajo na
družbene in fizične pojave in procese ter tudi na naša življenja. Ker je vloga geografije pri njihovem
odkrivanju, namenskem prikrivanju (na primer v primeru varovanja naravnih virov, ranljivih skupin
prebivalcev, strateških objektov), prepoznavanju njihovih pomenov, razumevanju, razlagi in predstavljanju
izredno pomembna, jo poskušamo izpostaviti tudi s to mednarodno konferenco.
Izjemen tehnološki razvoj in dostopnost informacij omogočata geografiji, geoinformatiki, kartografiji in
drugim vedam, ki se ukvarjajo s prostorskimi vidiki naravnih in družbenih pojavov in procesov, odkrivanje ali
vsaj boljše vrednotenje vedno novih, doslej skritih geografij. To pa sproža naraščajoče potrebe po ustrezni
izbiri, razlagi in povezavi novega z obstoječim znanjem. Geografsko izobraževanje ima pri tem neprecenljivo
vlogo.
Konferenca ponuja priložnost za razprave o izvorih in učinkih skritih geografij, zavedanju njihovega obstoja,
njihovem zaznavanju, razumevanju, razlagi in uporabi v raziskovanju, izobraževanju, odločanju, upravljanju
ali vsakodnevnem življenju. Vabimo vas, da prispevate k razpravam o različnih vidikih skritih geografij, na
primer o:
• zbiranju, proučevanju, razlagi primerov skritih geografij v kateremkoli prostorskem merilu. Primeri lahko
vključujejo globinske kvalitativne analize intervjujev, literature, drugih umetnin ali spletnih informacij,
računsko intenzivnih daljinsko zaznanih podatkov, od preprostih terenskih raziskav človeških ali živalskih
selitev do kompleksnega geografskega modeliranja pokrajine;
• vključevanju skritih geografij v teorijo in prakso akademskega diskurza;
• vlogah znanosti in tehnologije pri odkrivanju ali zaščiti skritih geografij, ali njihovih učinkov na pokrajino
in prostorsko vedenje ljudi;

• etičnih, pravnih, političnih vidikih varovanja ali razkrivanja skritih geografij;
• vlogi izobraževanja pri povečevanju zavedanja o obstoju skritih geografij, znanju in veščinah za njihovo
varovanje ali odkrivanje ter življenje z njimi. Ko učimo o prostorskih razsežnostih naravnih ali družbenih,
stvarnih ali nestvarnih pojavov, odnosov ali procesov v pokrajini, se dotikamo skritih geografij. Delite z
nami vaše pristope, izkušnje in vizije.
Dragi učitelji, vabimo vas k aktivni udeležbi na konferenci s predavanjem, posterjem ali delavnico. Avtorji
izbranih predstavljenih prispevkov bodo po konferenci povabljeni k njihovi objavi v tematski številki
znanstvene revije European Journal of Geography ter v domačih znanstvenih in strokovnih geografskih
revijah.

Po konferenci bo 3. dan, v soboto, 31. avgusta 2019, organizirana celodnevna ekskurzija, ki bo vključevala
obisk Škocjanskih jam ter slikovite vasi Goče nad Vipavsko dolino.
Napotki za plačilo konference, EUROGEO večerje ter ekskurzije v Škocjanske jame in Goče: če plačujete
preko ustanove (na primer šole), naj šola pošlje na naslov mirsad.skorupan@guest.arnes.si skenirano
naročilnico, na kateri naj bo jasno zapisan namen plačila (kotizacija, večerja, ekskurzija) in ime udeleženca.
DUGS bo ustanovi izdal e-račun z rokom plačila. Do 26. 4. 2019 znašajo cene 125€ (kotizacija), 40€ (večerja),
60€ (ekskurzija), po tem datumu bodo cene višje.

