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R é s u m é . Über d ie V e g e t a t i o n des P l j e š e v i c a - G e b i r g e s in de r 

L i k a . Die vorliegende Arbeit gibt ein informatives Bild über die Flora und die 

Vegetation des Gebirgszuges Plješevica im südöstlichen Kroatien, welcher vom 

Autor geobotanisch erforscht wird. 

Zuerst wird die Wichtigkeit der älteren und neueren flcristischen Entdeckungen 

für die Beurteilung des Floracharakters behandelt und zugleich werden auch die 

Befunde des Autors erwähnt, (n der darauf folgenden Schilderung der Vegetation 

wird die untere Waldgrenze ausführlich besprochen, ferner die Breite des Waldgürtels 

und seine Zusammensetzung, die Gesetzmäßigkeit in der Verteilung der einzelnen 

Komponenten des Mischwaldes, sowie die obere Waldgrenze und die Krummholz-

region. Betreffs der alpinen, an Endemen besonders reichen Matten und Triften 

wurde eine strenge Lokalisierung der einzelnen Typen festgestellt 

Die geobotanische Erforschung der Plješevica beansprucht ein ganz be-

sonderes Interesse, da es sich um ein Gebiet handelt, welches von jeglicher 

Kultur fast unberührt ist und daher noch sein ursprüngliches Pflanzenkleid trägt. 

SILVO KRANJEC: 

IZ NAŠE ŠOLSKE GEOGRAFIJE. 

Začetkom lanskega šolskega leta smo slednjič dobili vse učne knjige 

zemljepisja za nižje razrede srednjih šol, dočim jih za višje, zlasti za VIH. r. 

še vedno nimamo. Čakali smo jih po prevratu celih šest let, dasi je Odsek 

za zgodovino in zemljepis Društva slov. profesorjev že na prvih sestankih 

30. XI. in 23. XII. 1918 ter 26.1.1919 poudarjal, „da je glavna naloga slo-

venskih zgodovinarjev in zemljepiscev, da v najkrajšem času spišejo po-

trebne knjige za srednje šole" in se je poverilo delo posameznim članom.1) 

Najprej je že 1.1919. izšel Pa j kov „Zemljepis za I. razred srednjih 

šol" v 2. izdaji, predelani po j^Kržišniku (Ljubljana, jugosl. knjigarna, 94 str.). 

ki je v političnem delu mogel seveda biti le provizoren. L. 1922. je prav tam 

izšla 3. izdaja na 98 straneh, ki se od prejšnje razlikuje razen v političnem 

delu, ker so se tačas po večini uredile nove meje, zlasti v tem, da sta od-

stavka o dozdevnem gibanju solnca in o podnebju prestavljena na konec 

knjige kot dodatek. S tem sta tako rekoč izločena iz učne snovi I. razreda, 

ki je itak preobširna za dve tedenski uri ; kajti občni zemljepis je radi 

močnih prvih razredov in abstraktne snovi zavzemal doslej večino leta in 

je ostalo га pregled zemljin le malo časa. To ni bila posebna škoda, ker 

se je itak začel v 11. razredu podroben opis izvenevropskih zemljin, le da 

vsa štiri leta nismo imeli zanj učne knjige. 

Šele pred letom smo dobili „Zemljepis za srednje in njim sorodne 

šole, H. del." Sestavil prof. Milan Pajk. Izpopolnil in priredil prof. Karel 

Prijatelj (Ljubljana 1924, Kr.zaloga šolskih knjig), ki obsega na 140 straneh 

») Prim. Izvesfja Društva slov. protesorjev, 1.1919, p. 34. 
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„Razširitev in poglobitev osnovnih zemljepisnih pojmov" (str. 1—20) ter po-

krajinski opis Azije, Afrike in Južne Evrope. 

Prvi odstavek z 10 slikami nazorno razlaga osnovne pojme matematične 

geografije in klimatologije kot razširitev in poglobitev v 1. razredu predelane 

snovi, kar po novem učnem načrtu žal odpade. Potrebno pa je, saj vemo, 

kako težki so še prvošolcu abstraktni zemljepisni pojmi in če jih ne dobi 

sedaj, mu manjkajo tja do VIII. razreda, kjer fudi v fiziki za „osnovne pojme 

astronomije" navadno — zmanjka časa, iz višjih razredov je pa doslej geo-

grafija z eno tedensko uro lako rekoč izločena. 

Vsako zemljino uvaja splošen pregled in nalo sledi opis pokrajin, ki 

je razdeljen dosledno v dva dela, „pokrajinsko sliko" in „kulturno sliko" 

v smislu Beckerjeve zahteve.2) Knjiga opisuje v preprostem, lahko umljivem 

slogu, navaja malo števil in po večini zaokrožena (čemu pri Afriki ravno 

139 mil. prebivalcev, ko je znana nezanesljivost teh cenitev in bi bilo 140 mil. 

enako pravilno?) ter prinaša vse podrobnosti, zlasti mnogo zanimivih go-

spodarskih podatkov, v drobnem tisku, tako da je glavni, učenju namenjeni 

tekst jasno viden in pregleden; tudi naglas in izgovarjava tujih imen sta 

točno podana. Metodična prednost knjige je zlasti, da navaja učenca k sa-

mostojnemu opazovanju in uporabljanju zemljevida ; mesfo suhega našte-

vanja imen in števil se začne n. pr. odstavek o Afriki z vprašanjem : „Imenuj 

afriške skrajnike, rtiče, zalive in otoke 1" Na koncu opisov posameznih zemljin 

pa sloje vprašanja v pregledno ponovitev, n. pr. : „Kaj služi v sev. Afriki kot 

občilo, kaj v južni in kaj v notranji? ]e mogoče prepotovati Afriko z že-

leznico, oz. s parnikom in kje? Kje pade v Afriki največ dežja? Katere 

kulturne rastline so v Aziji? Kod? Katere domače živali so lam?" 

Lahko trdimo, da je Pajk-Prijateljev Zemljepis naš najboljši in skoz 

in skoz moderen zemljepisni učbenik, ki ne zaostaja — če abstrahiramo 

od zunanje opreme in slik, kar je seveda le denarno vprašanje I — za to-

vrstnimi nemškimi (Müllner, Becker-Mayer itd.). Zato se je priljubil fudi 

učencem in zemljepisen pouk je po njem lahek in uspešen. 

Žal ne moremo tega trditi o III. delu „Zemljepisa", ki ga je sestavil 

prof. Jožef Kržišnik (v Ljubljani 1924, jugoslovanska knjigarna) in je v marsi-

čem vprav nasprotje Prijateljevi knjigi; občuti se to tem neprijetneje, ker moramo 

po novem programu obe - tako različni - knjigi v II. in III. razredu hkrati 

rabiti. Ta del obsega na 106 straneh vso Evropo razen južne fer Ameriko, 

Avstralijo z Oceanijo in Antarktiko. Vsebina je pri malem obsegu knjige na-

ravno zelo zgoščena in pravzaprav le kratek tekst k posameznim karlam 

Kocénovega atlanta, ki jih pod črto citira. Prav zato bi pa lahko izostalo 

vse prepisovanje zemljevida, n. pr. „Irski otok leži med 511/ i° in 55 72°N 

1er 10° 30' in 5° 25'WO" (p. 1) ali odstavek o legi Amerike (p. 70) 1er na-

števanje skrajnih točk, kar mora že prvošolec brati s karte. Davno je že 

ђ A. B e cke r, Methodik d. geograph. Unterrichtes, Leipzig u. Wien 1905, p. 30 si. 
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dejal E. v. Sydow : „Wozu brauchen denn im Buche die äußersten Parallelen 

und Meridiane eines Landes, wozu die Namen der Vorgebirge, Flüsse, Ge-

birge usw. angeführt, wozu gar der geometrische Verlauf der Grenzen be-

sprochen zu sein? Das alles liest man ja auf der Karte." (Einige Worte über 

den Wert und die Verwendung der Karte im geograph. Unterrichte, 1847, cit. 

poBecker-ju, Methodik, p.60). 

Skrajno zgoščeni tekst s številnimi lastnimi imeni in množico natančnih 

števil napravi knjigo suhoparno in za tretješolca naravnost težko. Statistični 

podatki so vzeti iz „Prof. Hickmanns Geograph.- statist. Atlas 1924", kjer so 

seveda čim natančneje našteti, a da spada v učne knjige, zlasti nižjih raz-

redov čim manj števil in še ta zaokrožena, je davno priznana osnovna res-

nica. A. Becker je 1901 v „Zeitschrift f. Schulgeographie" (p. 1 ss.) po-

stavil 39 principov za spisovanje geografskih učbenikov ter otvoril anketo, 

ki so se je tekom štirih let udeleževali odlični strokovnjaki. Njene rezultate 

je priobčil 1904 v istem časopisu (p. 201 ss.). Med drugim beremo tam tudi 

sledeče : „Was aus der Karte abzulesen ist, hat das Lehrbuch nicht in zu-

sammenhängender Darstellung zu bringen. Das Lehrbuch enthält vielmehr 

nur dasjenige, was aus der Karte nicht zu entnehmen ist." Dalje: „Die 

Zahlen müssen auf Tausender, bzw. Hunderttausender abgerundet werden" 

— značilno je, da so se v tej točki strinjali vsi udeleženci ankete! In tudi 

poslej so vsi pedagogi in geografski metodiki istih nazorov; naj navedem 

le Kirchhoff-Günther-jevo „Didaktik u.Methodik d.geograph.Unterrichtes" 

(München 19062), ki pravi : „Nicht dem multa, sondern dem multum haben wir 

nachzutrachten. Nicht möglichst viel Namen und Zahlen sollen gemerkt, 

aber klare Vorstellungen erzeugt werden" (p. 29). Sličnih citatov bi lahko 

navedel iz že omenjene Becker-jeve metodike (p. 25 s.), P. Wagner-ja 

(Methodik d. erdkundl. Unterrichtes, Leipzig 1919, I. p. 177), A. Maf lh ias-a 

(Praktische Pädagogik, München 19083, p. 52) in drugih. 

Kakšen smisel naj tudi ima pripovedovati učencu, da meri Madjarska 

prav 91.714 km2 in ima 7,946.000 prebivalcev, ko bi za primerjanje (in le 

zato gre — „alle Zahlen haben nur einen Vergleichswert" pravi Becker) bolje 

služili zaokroženi števili 92.000 km2 in 8 mil. preb., pameten učitelj pa še 

teh ne bo zahteval od otroka. Ali kaj naj mu koristi, če izve v knjigi, da 

meri Puerto Rico 9314 kms in da je Št. Gotardski predor natančno 14.990 m 

dolg? Še bolj čuden vtis pa napravi na ednice km2 natančno naštevanje 

velikanskih ploskev Rusije ali Sibirije (10,784.894 km21), ko pri nesigurnosti 

kart Sev. Azije ter planimetričnega merjenja niti za 10.000 km2 ne moremo 

jamčifil8) Isto vrednost ima na 1000 natančno navajanje števila prebivalcev 

ali na decimalke natančno navedeni odstotki, ker že ne odgovarja več res-

nici, ko gre knjiga v tisk in se v par letih lahko precej izpremeni. Dovolj 

je, da pozna učenec glavne statistične podatke najbližje okolice in domače 

države kot merilo, s katerim primerja tuje, ki naj bodo zato a priori za-

») Prim. H. W a g n e r , Lehrbuch d. Geographie I, 1908e, S. 783. 
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okroženi; Jako si najlažje ustvari nazorne predstave o velikosti ploskev, 

višinah, številu prebivalstva itd. Števila naj ne služijo spominu, ampak po-

nazoritvi 1 

Pohvalno je omeniti, da je tujim imenom pridejana v oklepaju izgo-

varjava in fudi oblika v narodnem jeziku, kjer smo bili vajeni doslej tuje, 

zlasti nemške oblike, a neumestno se mi zdi rabiti „ljudovlado", ko pozna 

že vsak kmet republiko 1 Gdansk vsekakor ne spada med karpatske države, 

kamor bi fudi Češkoslovaške ne uvrščali, saj je v vsakem oziru bistveni del 

države izven Karpatov. Podkarpatska Rusija bi zaslužila več kot le zadnji 

stavek odstavka „Češkoslov. ljudovlada", tako niti ne izvemo, kje in kaj je ta 

dežela in odkod njeno ime (p. 48). 

Za IV. razred je izšel že začetkom 1.1923. A. M e l i k o v „Zemljepis 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev" (Ljubljana, jugoslov. knjigarna), ki 

ga moramo še vedno rabiti fudi v VIII. razredu. Obsega na 131 straneh najprej 

splošen pregled državnega ozemlja in prebivalstva, opis posameznih pokrajin 

iti na koncu še pregled narodnogospodarskih razmer. Pridejani sta dve sta-

tistični tabeli s podrobnimi števili, dočim so v tekstu vsa primerno zaokro-

žena. Seveda je ta del knjige danes že deloma zastarel in bi že zato rabili 

nove izdaje, kjer bi želeli tudi več podatkov o cerkveni razdelitvi in zlasti 

o šolstvu s statistiko analfabetov. Mnogo preskromen je fudi odstavek o 

ustavi in upravi, sicer je pa knjiga v vsakem oziru posrečena, brez dvoma 

bolj kot oba zgodovinska učbenika istega avtorja. 

Učna knjiga pa ni, ali bi vsaj ne smela biti pri zemljepisnem pouku 

prvo, kajti fudi najboljši opis ne more bifi bolj nazoren kot predmet sam 

ali njegova slika in slika zemeljskega površja je le zemljevid. Ta je glavno 

učilo in zato smo mogli poučevati par let brez knjig, da smo le imeli atlante, 

čeprav s tujim besedilom in zastarelimi političnimi mejami. Pri pouku domo-

znanstva pa ti naravno niso zadoščali in tako smo dobili za prvim slov. af-

lanfom, ki ga je 1870—1877 izdala Slov. Matica in po Rufarju in Orožnu 

prirejenim Haardtovim aflantom za ljudske šole fudi prvi slov. allant za srednje 

šole in menda sploh prvi, ki je v vsakem oziru domače delo. To je „Zemlje-

pisni atlas Kraljevine S. H. S., izdalo Društvo slov profesorjev v Ljubljani (?), 

izvršil ing. Viktor Novak, založila Jugoslovanska knjigarna v Ljubljani 1923. 

Lifograf. 1. Blasnika nasi, v Ljubljani. Obsega 7 zemljevidov : pregled Ev-

rope z novimi mejami v merilu 1:15 mil., dve pregledni karti naše države 

(polit, pregled in železnice, oro- in hidrografska karta) v merilu 1:2-5 mil., 

tri karte države (1:1 mil.) 1er karto Slovenije in Istre (1:750.000), poleg teh 

pa še ob straneh jezikovno karto (1:5 mil.) in karte Beograda, Zagreba in 

Ljubljane (1:100.000). 

Format novega aflanfa je Žal nepriročen, prevelik; Šolski allant mora 

iti v šolsko mapo, pred učencem na klopi odprt ne sme jemati preveč pro-

stora in motili njegovega soseda ali prednika ; za maksimalno mero postavlja 
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P. Wagner 1 27X32 cm. Karte naj bi bile ludi vse pokončne, kajti obračanje 

atlanta, da more učenec uporabljati tudi počez obrnjene (v našem atlantu 

št. 6), pri čemer nasloni polovico atlanta na prednika ali pa drži prosto v 

roki, zelo moti pri pouku. Pogrešamo tudi seznama ali kazala kart, kjer bi 

poleg merila izvedeli še za način projekcije, ki mora zanimati vsaj realne gim-

nazije. Raz l ikovat i bi bilo dalje na železniški karti normalne in ozkotirne 

proge, neumestno je vendar označiti dvotirno progo Špilje — Rakek z 

enako rdečo črto kot bosanske železnice ali celo obe južnosrbski 70 cm-ski 

„furunici" 1 Pri vseh kartah bi rabili tudi izobate, vsaj plitvi in globoki Jadran naj 

bi se ločila po barvi, kar nujno rabimo pri obravnavanju obale in morja. Poleg 

jezikovne karte, ki bi bila lahko manjša, bi spadale v allant še karta kon-

fesij, gostote prebivalstva in padavin, vegetacije (razširjenost gozda !) razde-

litev države na oblasti, geološka karta, karta rudarstva in industrije... (Prim. 

Marinković-evo karto kulture kraljevine SHS1). 

Označba terena s šestbarvno lestvico je prav posrečena ; za naselbine 

vidimo različne znake, a z nobene tabele ne izvemo, kaj pomenijo, ceste pa 

tudi na karti z največjim merilom niso označene. Karte so v celoti lepe in 

pisava za razne objekte spretno siopnjevana, tako da ostanejo kljub veli-

kemu številu imen pregledne. Tako je novi allant izpolnil občutno vrzel in 

zelo dvignil domovinoznanski pouk, — tudi nove hrvatske izdaje Kocéno-

vega atlanta ga v tem oziru ne morejo nadomestiti, dočim sta Radova-

nič-ev in zlasti Mar inković-ev atlant (prvi ima dve karti naše države v 

merilu 1:3 mil. in tri v merilu 1:2 mil., drugi le eno v merilu 1:25 mil.) za 

domoznanstvo nezadostna. Ker je naš atlant menda edini te vrste, bi mogel 

v eventualni spopolnjeni novi izdaji in priročnejši obliki služiti šolam v celi 

državi ali vsaj onim z latinico. 

Poleg zemljevidov rabi nazoren zemljepisni pouk zlasti slik. Če ne go-

vorim o filmu, ki ima drugod že velik pomen v šolah, je najboljša pač pro-

jicirana slika ; saj današnji aparati ne projicirajo le diapozitivov, ampak celo 

slike v knjigah in razglednice. Pri siromaštvu naših geografskih kabinetov, 

ki večinoma nimajo še niti nujno potrebnih stenskih zemljevidov (n. pr. 

Evrope z novimi mejami), sicer zaenkrat ne moremo misliti na taka učila, 

a vsaj obstoječe zbirke stenskih slik (kot Lehmannove i. dr.) bi morali iz-

' popolnih s slikami domačih geografskih predmetov. Naravnost čudno je, da 

se v šestih letih ni našel podjeten založnik, ki bi izdal serijo stenskih slik 

naših gora od Triglava do Kajmakčalana, naših jezer in slapov, narodnih 

tipov in noš in zlasti naših mest, tako da moremo še danes pokazati učencem 

n. pr. Beograd le na razglednici, dočim so včasih po vseh šolskih kotih visele 

slike Dunaja! (Isto velja — mutatis mutandis — tudi za slike iz naše do-

mače zgodovine). Treba bi bilo le napisa v latinici in cirilici in taka učila 

bi se rabila v vseh šolah cele države in bi vsaj toliko pripomogla k enot-

nosti pouka kot zenačenje učnih načrtov. 
4) P. W a g n e r, 1. c. I. p. 151. 
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S 1. januarjem 1925 smo namreč dobili za prva dva razreda realnih 

gimnazij začasen enoten učn i načrt za celo državo5) in s šolskim letom 

1925/26 tudi za III. razred. V vsem so odločene zemljepisju tri tedenske ure, 

toda ker imajo slovenske srednje šole en predmet (srbohrv. jezik) več od 

onih v ostali državi, sta ostali v II. in III. razredu zemljepisju le po dve uri, 

dočim je prvi k dosedanjim dvem pridobil eno, kar so gotovo vsi geografi 

z veseljem pozdravili. Tudi te tri ure bo freba dobro izrabiti, kajti novi učni 

načrf zahteva deloma še-več - poleg osnovnih pojmov iz matematične, fizične 

in antropogeografije — pregled vseh zemljin in naše države posebej. V ma-

tematični geografiji n. pr. predpisuje obravnavo rotacije in revolucije z razlago 

dolžine dneva in noči, letnih časov in podnebnih pasov. Ta zahteva je pač 

previsoka za prvošolca; nemški 19. „Geographenlag" v Sfraßburgu je sprejel 

od prvih geografov in šolnikov predlagani vzorni načrt za srednje šole, ki 

v I. in II. letu operira le z navideznim gibanjem solnca in šele v III. letu 

(Quarta) se obravnava resnično gibanje zemlje, a S chwa r ze je celo hotel 

to preložili v IV. šolsko leto"). V tem smislu so napravljeni fudi učni načrti 

nemških držav, ki izhajajo vedno od opazovanja najbližje okolice in navi-

deznega gibanja solnca ter začenjajo tudi specijalni zemljepis dosledno z 

ožjo domovino, prehajajo k celi Nemčiji, Evropi in nato šele k ostalim 

zemljinam. 

Ta sintetični učni postopek ali — kot ga imenuje St übler7) — centri-

fugalni, ki prehaja od bližnjega k oddaljenemu, od znanega k neznanemu, 

pač najnaravnejši in ga je za Komenskim zahteval ludi C. Riffer, dasi ne 

stne iti v ekstrem in se da zagovarjati fudi nasprotna pot8). Naš učni načrt 

pa gre od zemlje kot nebesnega telesa in fizične celote k posameznim zem-

ljinam, in sicer je treba že zemljepisni pregled v I. razredu začeti z Avstra-

lijo, preiti k Afriki, Aziji, južni in Sev. Ameriki in končati z Evropo. V istem 

redu se vrši opis zemljin v II. razredu in v III. sledi Evropa, katere opis se 

naj začne s Švedsko in Norveško 1er konča z našimi sosedami Grško, Al-

banijo in Bolgarijo ; končno pride v IV. razredu na vrsto naša država. Vedno 

torej analitično ali centripetalno, vedno od daljnega k bližnjemu, od manj 

znanega k znanemu, postopanje, ki je pač priporočljivo le za višjo stopnjo 1 

Novi načrt tudi ne navaja nobenega učnega smotra zemljepisnemu 

pouku in drugim predmetom, a vendar mora imeti vsaka učna ura, vsako 

leto, vsak predmet neki cilj, učni načrf naj pa kaže pot do njega („Das 

Ziel muß man früher kennen als die Bahn" pravi Jean Paul v „Levani" 1). 

Geografijo posebej obravnava nekam zastarelo v duhu „statistike in državo-

znanstva" 18. stoletja, ko so bile politične meje vse, ne govori o naravnih 

5) Nastavni programi za i. i II. razred srednjih škola u Kraljevini S. H. S., Beograd 
1924, pp. 11-13. 

6) P. W a g n e r , 1. c. p. 275 s. 

') S t ü b l e r , Zeitschrift f. Schulgeographie 1903, p. 81. 
8) K i r c h h o f i • O ü n t h e r, 1. c. p. 27. n. pr. trdi, da učenca ravno tuji kraji in ljudje 

najprej zanimajo. 
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zemljepisnih enofah in pokrajinah, ampak le o državah. Tako naj se v II. raz-

redu po splošnem pregledu vsake zemljine opišejo „najprej vse neodvisne 

države, polem kolonije, zaščitne zemlje in interesne sfere posameznih ev-

ropskih držav in sev.-amer. Unije" ; na ta negeografski način pridejo n. pr. 

pri Afriki najprej na vrsto Abesinija, Liberija in Tanger (Egipel šteje načrt 

med angleške kolonije) 1 čisto svoje vrste je tudi razporedba držav v Evropi, 

ki naj se obravnavajo v teh skupinah : I. Švedska, Norveška, Finska, Estonija, 

Letonija, Litvanija, Danska, Island, Holandska, Belgija, Luksemburg, Španska, 

Portugalska, Andora ; II. Anglija, Nemčija, Švica, Liechtenstein, Francija, Mo-

nako, Rusija, Poljska, Gdansk; III. Češkoslovaška, Romunija, Madžarska, 

Avstrija, Italija, San Marino, Turčija; IV. Grška, Albanija in Bolgarija.9) 

Severne, Južne itd. Evrope torej nimamo več ; a ker naravnih celot ne 

moremo trgati in obravnavati Estonije, Letonije in Litvanije brez zveze z 

Rusijo, Rusije pa šele kasneje za kneževino Monako, se šolska praksa pač 

ne bo smela slepo držati načrta, tem manj, ko imamo vse učbenike (in komaj 

izdane) sestavljene v smislu naravne razdelitve zemljin in že uporaba dveh 

hkrati (v II. in III. razredu) povzroča težkoče. Naloga geografov — šolskih 

in teoretikov — pa bo, da na podlagi praktičnih izkušenj ta vprašanja raz-

čistijo, preden dobimo definitivni učni načrt našega predmeta, pri čigar se-

stavi moramo sodelovati tudi po našem Geografskem vestniku. 

Dvoje novosti nam pa prinaša učni načrt, ki pomenita vsekakor na-

predek, a žal jih radi malega števila ur ne bo mogoče dovolj izrabiti. Za 

vse tri razrede predpisuje najprej poleg učbenika geogra fsko č i t anko , 

ki naj „reliefneje predstavi življenje, kulturo in ostale geografske objekte." 

S smotreno uporabo take dobre čitanke bo zemljepisni pouk veliko pridobil 

na zanimivosti in uspešnosti, kajti tudi najboljši opis postane suhoparen in 

se ne more kosati z umetniškim orisom (prim. Fr. Ratzel, Über Nalurschil-

derung 1). A ne moremo ga zahtevati od vsakega geografa, ker bi moral biti 

poleg znanstvenika tudi umetnik, predvsem bi pa moral sam veliko videti ; 

a kako redkemu je danes dano priti le malo dalj po Evropi, kaj šele izven 

nje I Lepi orisi, zlasti potopisi iz svetovnega slovstva (Humboldt, Darwin, 

Geikie, Sven Hedin i. dr.) in primerni odlomki slovenskih pisateljev (Vrhovec, 

Stare, Lavtižar, Knific i. dr.) bi tvorili čitanko, ki bi ne zaostajala za Radivo-

jević-evo ali Šenoino in sličnimi nemškimi zbirkami (Grube, Volz, Wiilschke, 

Lampe i. dr.) 

Druga hvalevredna novost so nemi zem l j ev i d i „za vežbanje učencev 

za vpisovanje predelane geografske snovi", predpisani v vseh treh razredih. 

S tem bi bilo toliko obravnavano vprašanje risanja pri geografskem pouku 

za naše šole z neko srednjo potjo rešeno in bi se tudi nekoliko približali 

novi delovni šoli. O pomenu in metodični uporabi nemih zemljevidov (Ein-

9) Uradni lisf ljubljanske in mariborske oblasti, VII, št. 81. 

9 
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zeichenkarfen.Ergänzungskarten) so strokovnjaki že mnogo pisali10); pri Nemcih 

so izdali zbirke takih kart Debes, Sydow-Haack, Rothaug, Sobalik i. dr. Poudar-

jajo, da se učenec šele tako navadi čitati s karte dejstva, t. j. geografske objekte, 

njih obliko in lego, ne pa imen („Karfenlesen soll nicht Namenlesen sein !" pravi 

Harms). »Popis" neme karte v šoli zaposli tudi manj pazljive in raztresene učence 

in jih prisili k delu, ki vzbuja zanimanje; dobro mora opazovati karto v aflanfu, 

primerjati in fiksirati lego posameznim objektom. Doma ga tako delo od-

vrača od učenja knjige na pamet; fopika, oblika obale in površja se mu 

nekako igraje vtisnejo v spomin. Ker učenci radi pretiravajo, je paziti, da 

karta ne bo preobložena z znaki in imeni ter bo ostala snažna in pregledna. 

Pri nas imamo doslej na razpolago le Vlado Mar inkov i č-a „neme 

karte" (izdanje Sveslovenske Knjižare - Beograd), ki jih je osem- Evropa 

v merilu 1 :!6 mil., ostale zemljine v merilu 1:36 mil., Balk, polotok 1:5 mil. 

in Kraljevina S. H, S. 1:2-5 mil. Prvih šest je lepih in preglednih, le za Ev-

ropo bi nujno rabili karte posameznih delov, zlasti Srednje Evrope v večjem 

merilu. „Karakteristične geografske slike" (n. pr. pri Evropi slike fjorda, Gi-

braltarja, Bospora) so majhne in z enolično rjavo barvo fako malo učinkujejo, 

da bi jih bolje opustili pa napravili karte v večjem merilu. Karta Balk, pol-

otoka ima med vodovjem s črtami vrisane glavne gorske vrste, pri čemer 

so z barvami ločena posamezna gorstva, kljub temu je brez plastičnosti 

in nepregledna. Najslabša pa je žal karta naše države, ki je le odtis 

prvih barvnih plošč istega zemljevida v Marinkovićevem Atlasu in koje 

relief je zgoščen do nepreglednosti. — Tako bi fudi ta učila rabila še mar-

sikatere nujne izpopolnitve in ravno tu bi boljše in — cenejše z lahkoto 

izpodrinilo dobro, kajti uporaba fakih karf ni omejena po nikakršnih ozirih 

na pisavo, ker so pač — neme. 

R é s u m é . Sur ta g é o g r a p h i e d ans n o s é c o l e s . — L 'auteur donne 

un aperçu critique des livres et des moyens d'enseignement de géographie parus 

au dernier temps en langue slovène. D' une vue méthodique il nous fait remar-

quer les côtés bons et mauvais du nouveau plan d'études pour les écoles 

moyennes dans le Royaume SHS en ce qu' il concerne Г enseignement de la 

géographie. 

GABRIJEL JOMAŽIČ: 

N. KOŠANINOVA RASTLINSKO - GEOGRAFSKA RAZ-
ISKOVANJA JUŽNE SRBIJE V LETIH 1911 DO 1925. 

Po pokrajinah južne Srbije je v zadnjem stoletju potovalo sicer več 
botanikov, n. pr. Gr i sebach , Dörf ler , Wef fs le in , Bouè , toda radi ve-
like nesigurnosti v teh krajih so bila njihova potovanja nagla in zato 

10) B e c k e r , 1. c. p. 64; H a r m s , Die Bedeutung d. stummen Handkarte f. die Un-
terrichtsmeihodik u. d. Unterrichtserfolg, Ztschrfi f. Schulgeogr. 1893, p. 326; R o t h a u g , 
Stumme Karten u. Kartenskizzen, Kartograph, u.schulgeogr.Zfschrff 1912, p.9; S oba l i k , 
Das Landkarlenskizzieren auf stummen Flußkarfen im Geographieunterrichf, istofam, 
1917, p. 137 s. 
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