SIDEN SIST

INNHOLD

Amatorgeologer holder trofast sammen.
Vi ble i denne spalten i forrige nummer,
enige om at angiveri i forbindelse med
stoff til NAGS-nytt var god oppforsel og
til felles beste. Avgjerelsen var riktignok
ensidig , men jeg synes selv at det var ganske
sunn fornuft . At ingen er angitt til na
tyder p a godt samhold , men jeg haper
fortsatt .
En annen ting som plager meg i stille
stunder er mangelen p a kritikk . Hvordan
er stoff-fordelingen , hva leses og hva hopper man over i gremmelse , og ikke minst :
hva sayner dere i NAGS-nytt?
Referater og foreningsprogram , har de utspilt sin rolle ? Sitter der mange sulteforede slipe-entusiaster rundt forbi? Hva
m ed litt mere m ineral/lokalitetsinformasjo n? Dersom noen kunne fa skrivekloe
og gi meg en god o verhevling i ny og ne ,
sa har det sin misjon . (Konstruktiv kritikk ,
d.v.s. medfelgende en artikkel som godt
eksempel , foretrekkes) .
Ellers sa har vi ogsa gatt inn i et nytt
skolear. Vi har tidligere veert opptatt av
rekrutteringen til geologifagene og utdannelsesmuligheter pa dette omradet ,
og det er derfor hyggelig a registrere en
dobling av nye studenter ved Geologisk
Institutt i Oslo, (na ca. 170) , sammenlignet med ifjor. En tilsvarende oppgradering skjer i Bergen , seerlig rettet
mot oljeindustrien . En god del gjenstar,
dessverre , for a mote dagens behov og
ikke minst gjelder dette geologiundervisningen pa de lavere trinn, som alment
fag og som forberedelser til en heyere
utdannelse. Hva som gjeres pa dette omradet skal vi ta opp i neste nummer.
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