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BESZÁMOLÓ AZ 5. EURÓPAI ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FÖLDRAJZI
KOLLOKVIUMRÓL

A kollokvium Bardonecchiában (Olaszország) 1987. szeptember 9-12. között került
megrendezésre. A Francia—Olasz Alpokban lév ő 2000 fő állandó népességet számláló téli turista
központ ideális helynek bizonyult a kollokvium megrendezésére. A konferencia házigazdája az
IRES (ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO—SOCIALI DEL PIEMONTE) a Közgazdasági és
Társadalomtudományi Kutatóintézet volt.
A kollokviumon mintegy 80 el ő adás hangzott el, a résztvev ő k száma pedig megközelítette a 100 f ő t. Az el ő adók és a résztvev ő k többsége Ausztriából, Belgiumból, Franciaországból,
NSZK-ból, Olaszországból, Angliából és Hollandiából érkezett, továbbá néhányan Svédországból,
Svájcból, Izraelbő l, Kanadából, USA-ból, Ausztráliából és Magyarországról.
Bardonecchiában a következ ő témák köré csoportosultak a plenáris és szekció ülések:
— központi tér-elméletek és térbeli hierarchiák;
— földrajzi szakért ő i rendszerelemzések és a számítógépes ábrázolás;
— a quantitatív földrajz ismeretelméleti alapjai;
— a természetföldrajz progresszív módszerei;
— a város és a regionális rendszerek kialakulása és dinamikája;
hardwer/software problémák: adatelemzések, klaszterezési eljárások, helyezési módszerek;
— migrációs modellek, lakás- és munkaer ő piaci modellek;
— köz- és magánszolgáltatások: térbeli szervez ődésének kérdései;
— döntési modellek és a közgazdasági elméletek a földrajzban.
A négynapos tanácskozást prof. G.A. Rabino nyitotta meg. Plenáris ülésen megemlékeztek Giorgio Leonardiról a kvantitatív földrajz kiváló egyéniségér ő l, aki 1986 áprilisában hunytel.
A kollokviumon a szerző k egyidej ű leg 4 szekcióban ismertették el ő adásaikat. Az el őadásomat Hard/soft problémák — „Az általános szempontok és a „klasztertechnikák" szekcióban
tartottam „Aprófalvas térségek lakossági infrastruktúrája" címmel. A szekció els ősorban a különböző eljárásokkal kapcsolatos problémákat tárgyalta (az el őadások többségében városvizsgálatokat mutattak be). A szekción belül érdekes vitára adott lehet ő séget E.J. MEIJER, H.J. SCHOLTEN (Hollandia) el ő adása, melynek témája a holland városiasodás színvonalának alakulása volt különböző id ő periódusokban. Az el ő adás jól összefoglalta az egész szekció munkáját, amennyiben a
különböző adatkezelési problémákat is felvetette a klaszterezési eljárások mellett. Különösen érdekes volt, élénk vitát váltott ki egy 2000 utáni id ő szakra készített városvizsgálat, hiszen ennek
adatbázisa már rendkívül ingatag talajon állt az adatbecslések következtében.
A konferencia szervez ő inek gondosságát és precízségét jelzi, hogy már a konferencia
kezdésére a résztvev ő k rendelkeztek az el ő adások sokszorosított anyagával, amelyek hamarosan
nyomtatásban is megjelennek és minden érdekl ődő számára hozzáférhet ővé válik.
A következ ő kollokviumra 1989-ben kerül sor Párizsban.
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