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Osemdeset let življenja in dela Dragice Strmole
Dragica Strmole, diplomirana geologinja in dolgoletna
asistentka in višja strokovna sodelavka Oddelka za
geologijo, je letos spomladi izpolnila jubilejnih osemdeset let. Rojena je bila v Ljubljani, kjer je tudi obiskovala in končala osnovno šolo in gimnazijo. Svojo
geološko pot je začela leta 1950 z vpisom na Prirodoslovno-matematično fakulteto Univerze v Ljubljani,
Oddelek za geologijo in paleontologijo. Po uspešno
končanem študiju se je leta 1956 najprej zaposlila na
Geološkem zavodu v Ljubljani kot geolog petrograf in
opravila strokovni izpit. Z začetkom študijskega leta
1961 pa se je zaposlila kot asistentka na Katedri za mineralogijo in petrografijo
Oddelka za montanistiko na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze
v Ljubljani, kjer je delovala vse do svoje upokojitve v letu 1991. Leta 1974 je
bila izvoljena v naziv višja strokovna sodelavka. Po upokojitvi je še vedno ostala
aktivna v slovenski geologiji in je še danes zunanja sodelavka Oddelka za geologijo. Za študente geologije, pa tudi drugih ved, ki so v svoj kurikul vključevale
geologijo, je vodila vaje iz predmetov Kristalografija, Mineralogija, Petrologija
in Laboratorijska preiskava mineralov (kasneje Preiskovalne metode v mineralogiji). Poleg pedagoškega dela je izvajala tudi mikroskopske mineraloške in petrografske preiskave, preiskave trdote mineralov in preiskave z metodo faznega
kontrasta. Njen opus raziskovalnih del vsebuje članke s področja mineraloških
in petrografskih analiz različnih magmatskih kamnin Slovenije, rudonosnih kamnin Črne gore in glinenih sedimentov. Sodelovala je tudi pri pripravi Geološkega terminološkega slovarja, monografije, ki je bila v slovenskem prostoru
težko pričakovana.
Prav vsi študenti geologije, ki smo študirali v obdobju njenega delovanja na
Oddelku za geologijo, smo se osnov kristalografije, mineralogije, petrologije in
preiskav materialov naučili iz njenih jasnih in nazornih razlag ter z njeno neutrudno pomočjo. Vsakega od nas je dobro poznala in nam vlivala potrebnega
poguma za premagovanje prvih in najtežjih ovir, s katerimi smo se srečevali na
začetku naše geološke poti. Vedno dostopna in pripravljena na pogovor je marsikomu pokazala pot skozi labirint kristalografije, precej nas pa je navdušila za to,
da smo se usmerili v raziskave kristalov in mineralov ter v petrologijo. Tako kot
do študentov, je bila vedno spodbudna, razumevajoča in v pomoč pri uvajanju v
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novo področje dela tudi do vseh sodelavcev. Kot asistentka in sodelavka, tudi in
predvsem pa v obdobju, ko je vodila Oddelek za geologijo, je vso energijo vložila v to, da so bile razmere za delo in študij na Oddelku za geologijo optimalne,
kolektiv je deloval združno kot enota ter strokovno, kar s(m)o doživeli tudi študenti, ki s(m)o v letih študija osvojili obsežno znanje za uspešno delo geologa.
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