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Obzornik 
t Jože Kosraatin 

(3. januarja 1908 — 3. junija 1951) 

Istrska zemlja pripravlja slovenski geografiji čudna, grozotna presenečenja. 

Niso še minila tri leta, od kar nam je strela v Raši na lepem ubila Alfreda Šerka, 

že je drugi, prav tako nenaden in morda še pošastnejši prirodni element v tre-

nutku naraslega kraškega vodovja odnesel našega Jožeta Kosmatina v divje kraško 

podzemlje pri Pazinu. Iztrgal ga je iz življenja na ekskurziji geografskega aktiva, 

iztrgal ga je še po njegovih zadnjih besedah, ki so bile značilen, živ izraz pokoj-

nikovega zanimanja za našo zemljo in njene geografske pojave. 

2ivljenjska pot Jožeta Kosmatina je bila tipična pot proletarsikega otroka 

s slovenskega podeželja. Rojen v Prevojah pri Domžalah, je bil kmalu prepuščen 

sam sebi ter se je tako rekoč z lastnimi silami pretolkel skozi ljubljansko realko 

in čez zemljepisno-zgodovinski študij na ljubljanski filozofski fakulteti. Nekaj let 

pred vojno je služboval v Ljubljani kot srednješolski profesor. Med okupacijo 

se je z vsem srcem priključil narodno osvobodilnemu gibanju in je zato dočakal 

— na srečo živ in zdrav — osvoboditev v dachauskem taborišču. Po vojni je za-

vzemal važne funkcije v ministrstvu za prosveto, zadnja leta pa je bil direktor 

klasične gimnazije v Ljubljani, funkcija, katere se je poprijel z veliko ljubeznijo 

in prizadevnostjo. Vsa povojna leta se je izredno marljivo udejstvoval tudi kot 

politično-organizacijski delavec. Prepričevalna moč njegovih besed je pomenila 

nad vse pozitivno silo v tem delokrogu. 

Vloga Jožeta Kosmatina v slovenski geografiji je bila čisto svojevrstna. Imel 

je solidno, temeljito in obsežno geografsko znanje. 2eja po znanju je bila v njem 

neugasljiva, prizadevanja, da spozna domačo zemljo, njeno ljudstvo in njune geo-

grafske probleme, brez meja. Toda znanstvenih ambicij ni imel. Njegovo ime 

še posebno zaradi prevelike njegove skromnosti v slovenski geografiji ni bilo 

v ospredju. Vendar je s svojim drobnim delom vedno in povsod obilo prispeval. 

V 1. 1936/37 je bil eden izmed najtehtnejših sodelavcev, nekaj časa tudi souredni-

kov Krajevnega leksikona dravske banovine. Od leta 1939 do izbruha vojne je bil 

tajnik Geografskega društva, po osvoboditvi pa s kratkimi presledki ves čas nje-

gov odbornik odnosno načelnik odseka za šolsko geografijo. Ker se je sam opri-

jel geografije ravno 2ato, ker je globoko ljubil domačo zemljo in je bil prepričan, 

da je geografija kot veda, ki proučuje domačo zemljo in njeno ljudstvo, hkrati 

pa se ozira po vsem svetu, izredno važna za vzgojo naše mladine in vsega našega 

ljudstva, je vse svoje moči posvetil prizadevanju, da bi zavzela geografija v 

našem srednješolskem pouku tisto mesto, ki ji gre, ter da bi se njen pouk organi-

ziral v duhu sodobnih zahtev in potreb. Vsak njegov nasvet, vsaka njegova pobuda 

pri tem je bila zrela, dobro premišljena in tehtna. Posebno pozornost je po-

svečal zemljepisnim učbenikom. Lahko rečemo, da je v velikem delu ravno nje-

gova zasluga, da je slovenska srednja šola po vojni že kmalu dobila skoraj vse 

prepotrebne zemljepisne učbenike. Njegovo delo na polju šolske geografije je 

doživelo skromno zunanje priznanje s tem, da mu je 1. kongres geografov FLRJ 

leta 1949 poveril referat o pouku geografije v srednji šoli ter da ga je po tem 
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zelo uspelem referatu izvolil v iniciativni odbor za organizacijo Sveta geografskih 

društev FLRJ. 

Toda slovenski geografi se' borno Jožeta Kosmatina prav posebno spomi-

njali kot človeka. Zakaj ravno pri geografih, ki smo po svojem delu v terenu 

pogosto dolge dni navezani eden na drugega, je medsebojni človeški odnos zelo 

važna stvar. In ravno Jože Kosmatin s svojo vedrostjo, življenjskim optimizmom, 

pa s svojo uslužnostjo, uvidevnostjo in s polnim razumevanjem za sočloveka, nam 

je bil vzgled, kakšen naj bi bil človek, da bî bilo na svetu drugače, kakor je še 

včasih. 
Svetozar Ilešič 

t Franc Kolarič 

(11. septembra 1914 — 20. maja 195Ü) 

Med študenti, ki so v predvojnih letih diplomirali iz geografije na ljubljanski 

univerzi, je bil Franc Kolarič eden tistih, ki niso videli svoje življenjske naloge 

samo v tem, da napravijo izpite ter gredo v službe, temveč da uporabijo znanje, 

pridobljeno na univerzi, tudi za samostojno proučevanje slovenske zemlje in 

njenih problemov. Rojen v Spuhlji pri Ptuju, doma torej iz krajev, ki so s svojo 

agramo socialno problematiko vzbujali največjo pozornost, se je že ob času 

svojega študija v letih 1935 do 1940 najbolj zanimal za socialne in posestne raz-

mere štajerskih vinogradniških področij. Z vnemo se je lotil dela, ki naj bi z geo-

grafske strani poglobilo proučevanje problemov, ki sta ga takrat pričela Žgeč in 

Kerenčič. Rezultat tega dela sta razpravi »Vinogradna posest v Slovenskih goricah«, 

objavljena v Geografskem vestniiku za leto 1939 in »Haloze« (Razvoj zemljiško-

posestnih odnosov v k. o. Gorca in Dežno v dobi od leta 1825 do 1947), ki je izšla 

prav tam v letniku 1948—1949. S podobnimi študijami je mislil tudi nadaljevati. 

Zal ga je pri tem ovirala nesrečna bolezen slovenskega podeželskega študenta, 

tuberkuloza, ki mu je lansko leto končala življenjsko pot. Geografski vestn:k je 

s tem izgubil enega izmed mnogo obetajočih mlajših sodelavcev. 

Svetozar Ilešič 

Nadaljevanje diskusije o fizični geografiji v Sovjetski zvezi 

Ko smo v predzadnjem Geografskem vestniku (XX—XXI, 1948/49) seznanili 

čitatelje z nekaterimi novimi glasovi o načelni problematiki geografije (str. 342 

si.), smo opozorili na dve različni smeri v sovjetski fizični geografiji in na precej 

ostri konflikt, do katerega je prišlo med njima. To je na eni strani smer A. G r i -

g o r j e v a , akademika in vodje Geografskega instituta pri Akademiji nauk SSSR, 

ki postavlja v ospredje metodo t. im. »fizičnogeografskega procesa«, in na drugi 

strani smer akademika L. B e r g a z njegovim »landšaftovedenijem«.1 Opozorili 

smo na ostro kritiko, ki jo je Grigorjev izrekel n® račun Bergovega pojmovanja, 

označujoč ga za »idealistično« in za neskladno z zahtevami sovjetskega narodnega 

gospodarstva; navedli pa smo tudi prve glasove, ki so »procesualno« smer Gri-

gorjeva proglasili za ideološko zgrešeno in za korak v idealistično smer. 

1 Med tiskom revije nas je doletela vest, da je akademik L. Berg končal 
svoje dolgo in za geografijo izredno plodovito življenje (t 24. XII. 1950). 
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Potem je bil nekaj časa molk. Predvsem nismo pri nas vedeli, ali in kako 

se Bergova struja brani pred ostrimi očitki Grigorjeva. Šele pred kratkim smo 

izvedeli, da je šla interna diskusija med tem dalje in je privedla — če smemo 

tako reči — do protiofenzive Bergove struje. 

Tej ofenzivi je dal javnega izraza sovjetski geomorfolog K. K. M a r k o v , 

ki je v 5. zvezku »Izvestij« Vsezveznega Geografskega društva za 1. 1950 objavil 

oster polemični članek z naslovom »Ošibki akademika A. A. Grigorjeva«. Članek 

je za nadaljnje razčiščevanje pojmov o bistvu in metodah fizične geografije tako 

pomemben in za stanje diskusije med sovjetskimi geografi tako značilen, da 

geografi ne smemo ostati neobveščeni o njegovi vsebini. 

Martkov prične svoja izvajanja s trditvijo, da je »akademik A. A. Grigorjev 

v teku zadnjih let zavzel napačne geografske pozicije« in da je, po njegovem 

mnenju, »prizadejal težko škodo razvoju sovjetske geografije, s tem da je za-

držal njeno rast in zmedel nemalo sovjetskih geografov«. Grigorjev je po mne-

nju Markova zagrešil dve temeljni napaki. Prva bi bila že v sami njegovi teoret-

ski koncepciji fizične geografije, ki je vseskozi napačna in ki je bila tem usodnejša, 

ker je Grigorjev s široko uporabo strokovnega tiska skušal vztrajno dokazovati, 

da je to edino pravilna in progresivna sovjetska geografska koncepcija. Druga 

napaka pa je bila v tem, da je skušal diskreditirati drugače in pravilneje misleče 

sovjetske geografe, s tem da jih je obtoževal empirizma, geografskega materia-

lizma, dualizma ter idealizma in jim je očital, da gredo po poteh buržoazne geo-

grafske koncepcije, značilne za dobo monopolističnega kapitalizma Markov 

opozarja, da je napake Grigorjeva ostro obsodil tudi partijski tisk (časopis »Kul-

tura i žizn«, No 9, 31. III. 1950), ki je mnenja, »da podobna metodološka stališča 

vnašajo zmešnjavo v praktični pouk geografije, da vedejo k napakam v znan-

stveno raziskovalnem delu Instituta za geografijo in da navajajo številni kolektiv 

znanstvenih sodelavcev instituta k odmiku od življenja in od prakse socialistične 

izgradnje«. 

Grigorjev doživlja torej v poostreni meri prav iste očitke, ki jih je nedavno 

sam izpovedoval na račun Bergovega »landšaftovedenija«. D i spoznamo, s čim 

se utemeljujejo ti očitki, povzemimo na kratko izvajanja, v katerih Markov ob-

računava z napakami Grigorjeva. 

Prvo temeljno, teoretsko napako vidi Markov v samem »fizičnogeograf >kem 

procesu«, kakor ga pojmuje Grigorjev, ki smatra, da »fizičnogeografski proces 

f o r m i r a fizičnogeografsko okolje in prirodno pokrajino«, da je torej proces 

izven materije, ki se spreminja šele, če na njo »od zunaj« deluje »proces«. To 

pojmovanje pomeni po kritikovem mnenju neprirodno ločitev materije (prirod-

nega okolja) od gibanja (procesa). Ta ločitev pa po Leninu pomeni toliko, »kakor 

če mišljenje odtrgamo od objektivne realnosti, naše občutke od zunanjega sveta, 

t. j. če preidemo na stran idealizma«. Markov opozarja tudi na to, da Grigorjev 

govori o »razvoju fizičnogeografskega procesa«, kar je nesmisel, ker se sam 

proces ne razvija, ampak se ob njem razvija materija. Nadalje zanikuje kritik 

obstoj t. im. »zakona intenzivnosti fizičnogeografskega procesa«, kakršnega je 

skušal postaviti Grigorjev. Markov smatra, da je napačen sam temelj t. im. >bi-

Ianc«, na katere je Grigorjev naslonil ta zakon, ter zatrjuje, da je v vsem 

»fizičnogeografskem procesu« Grigorjeva resnično samo to, da so v njem različni 

faktorji v tesni medsebojni zvezi tako da se intenzivnost enega veča, kadar pri 

drugem pojema. Te zveze pa so že davno znana stvar ter jih je med Rusi pod-

črtaval že Lomonosov. Markov očita Grigorjevu še okornost in abstraktnost v 
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izvajanjih ter nepotrebno uvajanje novih pojmov in terminov, ki so težko ra-

zumljivi, neprikladni in neužitni, vrh tega pa so brez vsake tehtne vsebine. Pod-

črtava tudi, da se je »teorija« Grigorjeva pokazala kot abstraktna in neživljenj-

ska s tem, da je niti avtor sam niti njegovi učenci niso mogli uporabiti in je 

niso uporabili pri konkretnih nalogah, ki so jim bile naložene, n. pr. v geografski 

monografiji o KazaJistanu. 

Drugi del svoje kritike posveča Markov stališču Grigorjeva do sovjetskih 

in predsovjetskih ruskih geografov. Ostro zavrača trditev Grigorjeva, da bi bili 

vsi ti geografi z Bergom vred »idealisti«, da bi popolnoma »ignorirali potrebe 

raziskovanj za proizvajalne sile v državi«, da bi se držali primitivne »formalne 

opisovalne« metode in bili v tem samo posnemovalci Hettnerja, ki ga Grigorjev 

tako nizko ceni. Markov podčrtava, da je bila že znanost nekaterih ruskih geo-

grafov iz časa pred revolucijo drugačna,, kakor to riše Grigorjev, da je bila pro-

gresivna in daleč nad nivojem, ki ga je geografija zavzemala drugje v Evropi, 

da je že zgodaj začela pravilno pojmovati vzajemno učinkovanje vseh prirodnih 

faktorjev in da je imela pred očmi življenjsko uporabnost svojih izsledkov. Če-

prav Markov po sedanji navadi ruskih znanstvenikov pri tem ocenjevanju rad 

pretirava, mu vendar ni mogoče oporekati, da Lomonosov, Dokučajev, Anučin in 

drugi ne zaslužijo sodbe, kakršno jim je napisal Grigorjev, prav tako pa je tudi 

ne zaslužijo današnji sovjetski geografi z Bergom na čelu. Markov jemlje Berga 

in njegovo smer v krepko zaščito, smatra, da »landšaftovedenije« z uspehom 

proučuje kompleksno prirodo po konkretnih pokrajinah in ogorčeno zavrača 

trditev Grigorjeva, da bi šele on sam (Grigorjev) s svojo metodo »fizičnogeo-

grafskega procesa« prinesel v sovjetsko geografijo vse, kar je v njej pozitivnega. 

Markov gre še dalje in zatrjuje, da bi bili uspehi sovjetske geografije večji, če 

ne bi številnih sovjetskih geografov zmedle »sholastične ideje« Grigorjeva ter jih 

odvrnile od ustvarjalnega dela. 

Vsa ta zelo ostro postavljena problematika v sovjetski fizični geografiji je 

tudi za nas zelo poučna. Navaja nas k poglobljenemu premotrivanju vseh teh 

načelnih vprašanj, pa tudi k previdnosti pred prenagljenimi sodbami, pred ne-

varnostjo nezadostno utemeljenih očitkov »idealizma« v geografski znanosti, 

pred pretiranim in neplodnim teoretiziranjem, kar vse utegne odvračati geografe 

od širokega polja konkretnih nalog, pred katerimi stoje. Izvajanja Markova so 

za nas zanimiva tudi zato, ker smo kljub vsem pozitivnim stranem v delu Gri-

gorjeva vedno imeli občutek, da avtor s stalnim poudarjanjem »fizičnogeograf-

skega procesa« v načelu ni povedal nič novega, pač pa je pri tem zavil v preti-

rano in prezapleteno teoretsko meglo marsikaj, kar je sodobna fizična geogra-

fija že pred njim podčrtala v jasnejših in konkretnejših potezah. 

Svetozar Ilešič 

Štetje prebivalstva z Zedinjenih državah Amerike dne 1. aprila 1950 

Objavljeni so prvi rezultati ljudskega štetja, ki so ga v ZDA izvedli dne 

1. aprila 1950, točno 10 let po zadnjem štetju 1. 1940. Našteli so 150,697.361 pre-

bivalcev, kar pomeni 19 milijonov ali 14.5% porasta. Prirast je več kot dvakrat 

večji kakor je bil v desetletju 1930 do 1940. Pojemanje populacijske rasti, ki je 

bilo tako značilno za ZDA v dobi po prvi svetovni vojni, zlasti pa v času po 

veliki krizi, je torej zastalo. O tem nam govore tudi podatki za prirodni prira-
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stek (presežek plodnosti nad smrtnostjo na 1000 prebivalcev), ki je znašal v 

predvojnem petletju 1936—1940 povprečno 6.3%« na leto, a se je že med vojno 

okrepil ter tudi po vojni narašča. L. 1947 se je povzpel na 15.7%o, kar je nedvomno 

izraz medvojne in povojne gospodarske konjunkture, hkrati pa normalnega po-

vojnega porasta plodnosti. L. 1948 je prirodni prirastek sicer znova rahlo padel 

(na 14.3%o), vendar je še vedno mnogo višji kakor je bil pred zadnjo vojno, pa 

tudi višji, kakor pred prvo svetovno vojno. 

Zanimivi so prvi, pregledni podatki o rasti prebivalstva po posameznih 

upravno geografskih področjih (t. im. »Divisions«). Najmočneje je v desetletju 

1940—1950 naraslo prebivalstvo v Pacifičnih državah (»Pacific Division«), kjer se 

je povečalo za več kot 4 in pol milijona, kar pomeni 48.8°/o. Med Pacifičnimi 

državami je bil porast navečji v Kaliforniji (za 53.3%). Mnogo šibkejši, pa ven-

dar še močan je bil porast v Gorskih državah (»Mountain Division«), ki so po-

večale svoje prebivalstvo za 22.3%. Najmočneje je med njimi narasla Arizona 

(50.10/o), ki spominja v tem na tihooceanske države. Močan je porast tudi v 

Utahu. V obeh državah se s tem očitno kaže vpliv velikih sodobnih hidroteh-

ničnih del ter z njimi povezanega namakalnega gospodarstva. Po obsegu porasta 

(18.8e/o) slede zatem JužnoaHantske države (»South Atlantic Division«), Med 

njimi je posebno pomnožila svoje prebivalstvo Florida, (za 46.1%), močno (od 

19.4 do 28.6°/o) pa še Delaware, Maryland, Virginija in Distrikt Columbia (mesto 

Washington), torej najbolj severne in najbolj razvite države atlantskega Juga. 

V državah Jezersko-ohijskega področja (»East North Central Division«) je pre-

bivalstvo naraslo za 14.2%, torej za spoznanje manj od povprečka za vse ZDA. 

Vsekakor je tu mogočna rast prebivalstva iz prejšnjih desetletij zastala. To velja 

še bolj za industrijsko Novo Anglijo in za Srednjeatlantske države, kjer je pre-

bivalstvo naraslo samo za 10.4'/o odnosno za 9.5%. Približno isti porast kakor ta 

industrijski Severovzhod kaže tudi zapadni del Juga (»West South Central Divi-

sion«, 11.3%), kjer pa se v podrobnem značilno razlikujeta med seboj dve sku-

pini držav: na eni strani Oklahoma in Arkansas, katerih prebivalstvo je v tem 

desetletju celo nazadovalo, na drugi pa industrijsko in prometno pomembnejši 

Louisiana in Texas, ki sta napredovali za 13.5% odnosno 20.2°/o. Oklahoma in 

Arkansas nas vodita že v agrarno področje Prerij, kjer je prebivalstvo kazalo 

zastoj ali nazadovanje že v desetletju 1930 do 1940. Da se ta proces populacij-

skega slabljenja agrarnih Z D A nadaljuje, nam pričajo podatki za prerijske 

države dalje na severu (»West North Central Division«). Te države so v celoti 

narasle samo zai 4% in vsaka zase med njimi ima nizek odstotek, ki koleba samo 

od nazadovanja za 3.5°/o v Severni Dakoti do napredovanja za 6.8% v Minnesoti, 

državi železovih rudnikov. Zelo slabo rast kažejo še države na Jugu med Missis-

sippijeim in Appalachi (»East South Central Division«, 6.5%). V podrobnem pa 

sc tu razlike velike: od nazadovanja za 0.2°/o v državi Mississippi do napredo-

vanja za 12.9% v državi Tennessee z njeno veliko novo regionalno-gospodarsko 

preureditvijo (»Tennessee Valley Authority«). 

Pregled številk po posameznih »divizijah« daje spodnja tabela: 

Področje 

Z D A v celoti 

Nova Anglija 

Srednjeatlantske države 

150,697.361 131,669.275 

9,314.453 8,437.290 

30,163.533 27,539.487 

1950 

Prebivalstvo 

1940 

Porast 1940—1950 

Število v % 

19,028.086 14.5 

877.163 10.4 

2,624.046 9.5 

t 
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Prebivalstvo Porast 1940--1950 

Področje 1950 1940 Število v % 

Jezensko-ohijske države 30,399.368 26,626.342 3,773.026 14.2 

Severne prerijske države 14,061.394 13,516.990 544.404 4.0 

Južnoatlantske države 21,182.335 17,823.151 3,359.184 18.8 

Države Srednjega JV 11,477.181 10,778.225 698.956 6.5 

Zapadne države Juga 14,537.572 13,064.525 1,473.047 11.3 

Gorske države 5,074.998 4,150.003 924.995 22.3 

Tihooceanske države 14,486.527 9,733.262 4,753.265 48.8 

Vse te številke nam zgovorno povedo, da se ob splošno povečani rasti pre-

bivalstva v Z D A nadaljuje isti proces, ki ga je zabeležilo že desetletje 1930—1940: 

močno naraščanje ob Tihem oceanu in na Goratem zapadu, na skrajnem Jugo-

zapadu in na Floridi, oslabljena rast na industrijskem Severovzhodu in stagnacija 

ali celo nazadovanje v agrarnih Osrednjih nižavjih. Podčrtati pa je še posebej 

stopnjevano rast ob Tihem oceanu, kjer je ravno medvojna in povojna doba po-

spešila naglo naseljevanje v zvezi z najmlajšo industrializacijo in z uveljavljanjem 

sodobnega kmetijstva. 

Iz'predhodnih podatkov moremo razbrati nadaljevanje in stopnjevanje še 

enega populacijskega procesa, to je nadaljnjega zgoščevanja prebivalsva v širokih 

urbansko-industrijskih področjih. Statistika namreč posebej obravnava prebival-

stvo v t. im. standardnih metropolitanskih področjih (»Standard Metropolitan 

Areas«;). To so površine, ki na široko zajemajo področja, kjer je eno ali več 

mest s 50.000 ali več prebivalci ter vključujejo tudi ves svet, ki je v tesnih 

socialnih in ekonomskih zvezah z osrednjim mestom ali večjim številom mest. 

Zanimivo je, da je prebivalstvo teh standardnih metropolitanskih področij, ki je 

1. 1940 pomenilo 52.6% vsega prebivalstva ZDA , naraslo v zadnjem desetletju 

za 21.2%, torej mnogo močneje kot celotno prebivalstvo, in pomeni danes že 

56,/e celote. Prebivalstvo, ki je izven teh standardnih metropolitanskih področij, 

pa se je povečalo samo za 5.7%. Toda podčrtati kaže, da je v okviru teh pod-

ročij mnogo manj (za 13°/o) naraslo prebivalstvo v osrednjih mestih (»Central 

Cities«) samih, kakor v obrobnih delih (»Outlying Parts«), t. j. v suburbanskih in 

predmestnih predelih ter v satelitskih mestih, kjer se je število ljudi povečalo 

povprečno za 34.7%. Pešanje populacijske moči na pravem agrarnem podeželju 

ne gre torej toliko v prid velikim urbanskim jedrom kakor širokemu razpredanju 

urbaniziacijsko-industrializacijske mreže na podeželje. (Vsi podatki o novem 

štetju po publikaciji »Population Index«, Office of Population Research, Princeton 

University, January 1951). „ TI.S:X 

Statistika v okviru Organizacije združenih narodov in njenih ustanov 

Med mnogimi koristnimi nalogami, ki so jih zadali Organizaciji združenih 

narodov njeni ustanovitelji, je tudi skrb za mednarodno statistiko. V ta namen 

je bil pri O Z N ustanovljen poseben statistični urad, ki je prevzel nekaj dedi-

ščine po statističnem uradu bivšega Društva narodov, mnogo nalog pa mu je bilo 

zastavljenih povsem na novo. Njegovo delo, čigar vidni izraz je neprestani tok 

novih letopisov in revij, sloni le deloma na lastnem strokovnem aparatu. Temelj 

t 
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vsemu delu je zbiranje uradnih statističnih poročil, ki jih pošiljajo vlade držav, 

včlanjenih v OZN. Radi popolnosti mednarodnega statističnega pregleda mora 

urad zbirati vse podatke tudi za države nečlanice. Tu pa je popolnost in primer-

ljivost podatkov, ki že pri državah članicah ni vedno na zadovoljivi višini, še 

posebno nezanesljiva odnosno pomanjkljiva. Posebne težave pri sestavljanju 

mednarodnih pregledov predstavlja nepopolnost podatkov za zaostale in odvisne 

dežele, kjer objektivni razlogi često preprečujejo uspešno zbiranje zanesljivega 

in enakovrednega gradiva. Tako sloni na strokovnem aparatu statističnega urada 

O Z N ogromno delo, poleg zbiranja zlasti vskladitev gradiva, ki kljub predpisom 

in željam ni enako. Ker bi poročilo o metodah, ki se jih pri vskladitvi gradiva 

poslužuje urad, pa. o metodah, ki jih za njih del zbiranja in prirejanja stati-

stičnega gradiva predpisuje posameznim državam, zavedlo predaleč, naj bo tu 

omenjeno le, da izhajajo o teh vprašanjih tudi posebne publikacije v obliki 

suplementov k posameznim letnikom revij, letopisi pa imajo včasih tudi do petine 

svojega prostora odmerjenega isti problematiki. 

Osnovno delo, ki je izšlo doslej dvakrat, je » S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k « , 

izšlo prvič za 1. 1948, drugič za 1. 1949 in 1950 skupaj. Njemu ob strani stoji ob 

istem času, za isto dobo in v enaki obliki izhajajoči » D e m o g r a p h i c a l 

Y e a r b o o k « . Upati smemo, da bosta odslej izhajala oba letopisa redno vsako 

leto. 

Bogastvo vsebine teh dveh obsežnih (izdaji za 1. 1948 obsegata. 480 odn. 596 

strani) statističnih priročnikov je. izredno. Dotika se vseh glavnih področij člo-

veške dejavnosti in z zadovoljujočo regionalno razčlenitvijo omogoča izčrpno 

medsebojno primerjavo raznih področij, poleg tega pa tudi zasledovanje razvoja 

v zadnjih dvajsetih letih. Demografski del prve knjige »Statistical Yearbook« ni 

obsežen, poleg površine držav in odvisnih ozemelj navaja število prebivalstva 

ob zadnjem štetju in več cenitev ш. zadnja leta ter gostoto prebivalstva. Dalje 

prinaša osnovne podatke o prirodnem gibanju prebivalstva posameznih držav in 

dežel za leta med 1932 in 1947, t. j. število роток, rojstnih in smrtnih primerov 

ter podatke o otroški umrljivosti. Nič manj zanimiva ni preglednica o povpre-

čnem številu let, ki so še na razpolago ljudem določene starosti (za vsak spol 

posebej). 

V poglavju o delu slede številke o poklicni sestavi prebivalstva posameznih 

držav, o zaposlenosti, brezposelnosti in podobnih problemih. 

Poglavje o kmetijstvu obsega le številke o proizvodnji vseh glavnih, tudi 

tropskih in subtropskih kultur, pa o številu živine in o živinorejski proizvodnji. 

Uvod v to poglavje je seznam indeksov kmetijske proizvodnje po posameznih 

državah in deželah za povojna leta, v primerjavi s povprečkom za leta 1934/38. 

Iz seznama izvemo, kako silno je padla evropska kmetijska proizvodnja v zadnji 

vojni in po njej in koliko so jo medtem lahko dvignile neprizadete ali manj pri-

zadete izvenevropske države. 

Gozdna statistika je zastopana slabše, le podatki o proizvodnji okroglega 

lesa in kavčuka so našli tu svoje mesto. Ribolov predstavljajo podatki o celot-

nem ulovu rib in o uspehih lova na kite. (Tako za gozdarstvo, kot za ribolov 

izhajajo posebni letopisi, o katerih bo govor kasneje.) 

Sledi obsežno poglavje o industriji. Tu je izčrpno prikazana tako proizvod-

nja rudarstva kakor predelovalne industrije po vseh njenih glavnih panogah. 

Ostale zbirke številk so posvečene novogradnjam, proizvodnji elektrike in 

plina, prometnim sredstvom in prometu, notranji in mednarodni trgovini, pia-
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čilni bilanci, cenam, narodnemu dohodku in raznim finančnim problemom. Po-

sebno zanimivo je tu poglavje o socialni statistiki, ki podaja poleg raznih drugih 

pregledov tudi tabelo o strukturi stanovanj po posameznih državah in odvisnih 

ozemljih. 

V poglavju o vzgoji in kulturi je zbrano gradivo o nepismenosti, šolstvu, 

porabi časopisnega papirja, nakladi časopisov in podobnih problemih, kar je so-

liden temelj za primerjanje odnosno za karakterizacijo posameznih držav in 

področij s tega stališča.. 

Takšen temelj predstavljajo pravzaprav vse tabele. Kakor absolutni podatki 

vedno, nudijo tudi ti le možnost izdelati s pomočjo preračunavanja in sploh na-

daljnje obdelave boljšo, novejšo in tcmeljitejšo analizo o predmetu. 

»Demographical Yearbook« obravanava v prvem-poglavju prebivalstvo, nje-

govo število in gostoto, spolno in starostno sestavo, tudi stan, vse v raznih med-

sebojnih kombinacijah, dalje pismenost, poklicno strukturo, delež mestnega in 

vaškega prebivalstva itd. Skoro vsa druga polovica knjige je posvečena prirod-

nemu, končna poglavja pa mehanskemu gibanju prebivalstva. Iz posebnih tabel 

in kartogra-mov je razvidno, kolik del človeštva zajemajo posamezni pregledi. 

Značilno je, da je stoodstotno zajeto vse človeštvo le s tremi podatki: o površini, 

na kateri biva, o številu in o gostoti. Vsi ostali pregledi so omejeni na večji ali 

manjši delež, kar je spričo številnosti in razsežnosti področij, na katerih ljudsko 

štetje sploh še ni bilo izvedeno, povsem razumljivo. Od kod takim predelom 

zanesljivi podatki o številu rojstev, smrti ali celo o njih v/rokih? Gospodarstvo 

posameznih dežel, tudi najbolj zaostalih, zlasti še rudarstvo, in predelovalna in-

dustrija, je povsod mnogo bolj v ospredju zanimanja, pa zato opazovano in kon-

trolirano, zato je tu razlika v izčrpnosti in vrednosti podatkov znatno večja. 

Za tekočo dopolnitev obeh letopisov izdaja statistični urad O Z N več serij 

revij, od katerih bodo v naslednjem omenjene le za geografijo najvažnejše. 

Mesečnik »M o n t h l y B u l l e t i n o f S t a t i s t i c s « pomeni tekočo do-

polnitev »Statistical Yearbook-a«, s svojsko ureditvijo. Vsi podatki o proizvodnji 

se tu nanašajo na mesece. Za starejša leta (za 8 let nazaj) pomenijo povprečne 

mesečne vrednosti za vsako leto, za zadnji dve leti pa so navedene vse mesečne 

vrednosti v njih razvoju. Za zasledovanje kolebanj v proizvodnji pa tudi v de-

mografiji ali v mednarodni trgovini so ti podatki ogromnega pomena. Velika 

škoda pri tem je le, da je seznam držav, ki sproti dostavljajo mesečne vrednosti, 

znatno manj popoln, kakor pri letnih poročilih. Vendar so tako poglavitne de-

žele kakor poglavitne panoge zadovoljivo zastopane. Glede prebivalstva sc tu 

podatki o številu ter o prirodnem gibanju pa o zaposleni in brezposelni delovni 

sili. Sledi indeks industrijske proizvodnje, ki v mesečnih povprečkih prikazuje, 

kako reagira industrija na notranje- in zunanjepolitične dražljaje Slede tabele 

o proizvodnji poglavitnih goriv in električne energije pa najvažnejših rudnin in 

industrijskih izdelkov. Vključena so tudi živila, vendar brez primarne proizvod-

nje, podatki se nanašajo le na moko in živinorejske produkte. Razvoj notranje 

trgovine je prikazan z indeksom vrednosti, zunanja trgovina pa z vrednostjo 

importa in eksporta ter z indeksi, vendar oboje le globalno po državah. Oddelek 

o prometu sproti obvešča o razvoju pomorskega prometa, o številu došlih in iz-

plulih ladij, o množini izkrcanega in vkrcanega blaga, o kabotaži, o obsegu rečne 

plovbe ter o železniškem in letalskem prometu. Za geografa manj pomembne, 

vendar ne brez vrednosti, so tabele o narodnem dohodku, financah, plačah in 

cenah. Četrtletno prinaša revija ocene svetovne rudarske in industrijske proiz-
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vodnje, ocene obsega svetovne mednarodne trgovine ter podatke o ladjedelniški 

proizvodnji. Prav tako četrtletno so vključene tabele z indeksom izpolnitve plana 

v SZ. 

K vsakemu letniku »Monthly Bulletin-a of Statistics« izide poseben »Sup-

plement« z definicijami in pojasnjevalnimi beležkami, ki mora biti običajno pre-

cej obsežen. Supplement za 1. 1950 obsega 170 strani, kar že samo kaže na to. 

da je marsikaj potrebno tolmačenja in morda opravičevanja, da tedaj ne velja 

podatkov mesečnika uporabljati, ne da bi se poučili o metodah, na osnovi katerih 

je bilo gradivo zbrano in podano, in s tem v zvezi o primerljivosti podatkov. 

Zbirka periodik » S t a t i s t i c a l P a p e rs« obsega več serij. V seriji A 

izhajajo četrtletno » P o p u l a t i o n a n d V i t a l S t a t i s t i c s R e p o r t s « , ki 

prinašajo v vsaki številki regionalno zelo podrobno urejen pregled zadnjih razpo-

ložljivih podatkov o številu prebivalstva. 

V seriji T in D »Statistical Papers« izhajata četrtletno še dve reviji, ki nudita 

dragoceno gradivo zlasti ekonomgeografu. Prva ima naslov » D i r e c t i o n of 

I n t e r n a t i o n a l T r a d e « in nudi po posameznih državah podatke o vred-

nosti ziunanje trgovine za vsakega partnerja posebej, druga, z naslovom »Sum-

m a r y o f W o r l d T r a d e S t a t i s t i c s « pa prikazuje vrednost mednarodne 

trgovine posameznih predelov in držav po standardnih skupinah proizvodov in 

dobrin. Indeksi cen, ki obsegajo drugo polovico zadnje revije sicer geografu 

mnogo povedo, niso pa predmet njegovega neposrednega proučevanja. 

Med ostalimi statističnimi revijami raznih serij te zbirke naj omenim še 

četrtletnik » S t a t i s t i c a l N o t e s « , ki prinaša razne novosti s področja stati-

stike z vsega sveta — a prvenstveno organizacijskega in metodičnega značaja. 

Posebna revija je namenjena narodnemu dohodku, druga zopet pregledom ka-

terega koli bolj lokalnega, običajno na en kontinent omejenega gospodarskega 

ali drugačnega problema, s katerim se trenutno OZN bavi. 

Med organizacijami, ki pripadajo OZN, ima poseben pomen tudi za geo-

grafa » F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d 

N a t i o n s « (ali skrajšano FAO). Ta je doslej izdala štiri letnike » Y e a r b o o k 

o f F o o d a n d A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s « za 1. 1947, 1948, 1949 in 1950. 

Ti letopisi so pravzaprav nadaljevanje publicističnega dela bivšega Mednarod-

nega instituta za kmetijstvo v Rimu. Medtem ko je letnik 1947 obsegal samo en 

zvezek, se naslednji letniki dele v dva, v dveh posebnih knjigah, katerih prva 

obsega proizvodnjo, druga pa trgovino. Vendar prinaša prva, razen proizvodnih, 

Še obilico drugih koristnih in zanimivih podatkov, n. pr. tabelo o kulturnih 

kategorijah zemljišča vseh držav in odvisnih ozemelj na svetu, pregled števila 

in razvoja agrarnega prebivalstva, podatke o številu traktorjev, porabi umetnih 

gnojil itd. Najobsežnejše je gradivo o proizvodnji. Za prav vse količkaj važnejše 

kulture dobimo tu navedbe o površini, pridelku in donosu za več zadnjih let in 

za povprečje 1934/38. V časovno podobnem okviru, le da za predvojno stanje ni 

uporabljeno povprečje, marveč zadnje leto, za katero so razpoložljivi podatki, 

so prikazane vse panoge živinoreje, nato pa še glavne panoge živinorejske pro-

izvodnje (produkcija mleka, masla, sira, jajc, volne itd.). 

FAO je izdala 1. 1946 tudi letopis o gozdarstvu z naslovom: » F o r e s t r y 

a n d F o r e s t P r o d u c t s « World situation 1937—1946. Gradivo je v tem 

delu le deloma razporejeno podrobno, po državah in odvisnih ozemljih, večina 

tabel se opira na razdelitev sveta na 8 rajonov: Evropo, Sovjetsko zvezo, Bližnji 

in Srednji vzhod s Severno Afriko, Latinsko Ameriko, Severno Ameriko, Afriko 
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(brez severne), južno in vzhodno Azijo in Pacifik. Številne tabele obravnavajo 

zelo obsežno problematiko: poleg razporeditve gozda, vrste dreves, zaloge lesa, 

letnega prirastka, letne poseke in porabe lesa še vrsto drugih. Za 1. 1949 je na 

razpolago ^ Y e a r b o o k o f F o r e s t P r o d u c t s S t a t i s t i c s « , ki prinaša v 

glavnem isto gradivo za novejša leta. 

Ista FAO izdaja tudi ribolovski letopis: » Y e a r b o o k of F i s h e r i e s 

S t a t i s t i c s « . Doslej sta izšla letnika 1947 in 1948/49, morda tudi 1950 (po 

15. nov. 1950). 

O kmetijski proizvodnji in ostalih glavnih kmetijskih problemih informira 

sproti tudi FAO s svojo mesečno revijo: » M o n t h l y B u l l e t i n , F o o d a n d 

A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s « . 

Se mnogo je statističnih del, revij in priročnikov, ki jih izdaja statistični 

urad O Z N ali njene podorganizacije, zlasti s področja denarništva (Mednarodni 

monetarni fond, Mednarodna banka), socialne statistike (Mednarodni urad za 

delo) in še drugih področij. Vendar bi, če bi se podrobneje bavili z njimi, pre-

segli okvir tega poročila, ki naj bi se omejilo samo na glavna dela, važna vsaj 

do neke mere za geografijo. 

Stane Zrimec 
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Književnost 
Prvi dve publikaciji Geografskega instituta slovenske Akademije 

Anton Melik, Planine v Julijskih Alpah. Dela Instituta za geografijo v Slo-
venski akademiji znanosti in umetnosti 1. Ljubljana 1950, strani 302. 

Slovenske planine, »planine« v gospodarskem pomenu besede, so eden izmed 
pojavov, ki jih je slovenska geografija že doslej precej proučevala. Imamo geo-
grafske študije o planinah v Karavankah, v južnih Kamniških Alpah ter v slo-
venskem delu Ziljskih in Karnijskih Alp. Za Julijske Alpe smo imeli mnogo 
beležk o planinah po različnih Tumovih spisih ter v delih Dvorskega in Cumina. 
Toda na celotno, podrobno študijo o planinah v Julijskih Alpah, ki bi nekako 
zaključila geografsko proučitev našega planinskega gospodarstva, smo še čakali. 
Po dolgoletnem temeljitem delu in raziskovanjih v terenu nam jo je dal zdaj 
prof. Melik, začenši z njo publikacije instituta za geografijo pri Slovenski aka-
demiji znanosti in umetnosti. 

Posebni pomen Melikove nove knjige ni samo v tem, da je nekako dokon-
čala študij naših planin in to v tistih naših gorah, kjer so planine na splošno 
najbolj tipične in pomenijo v gospodarstvu največ. Značaj knjige je širši. V 
primerjavi z dosedanjimi, snovno in prostorno ozko -omejenimi študijami o pla-
ninah, gre Melik v svoji knjigi daleč čez okvir premotrivanja planin samih, po-
veže ta premotrivanja na eni strani s proučitvijo celotnega naselitvenega poteka, 
na drugi strani pa z analizo vsega »travnega« gospodarstva naših najznačil-
nejših alpskih predelov kakor so Bohinj, Bovško, Tolminsko itd. Razen tega 
oživlja ob primerjavi z drugimi našimi planinskimi področji pred našimi očmi 
podobo vseh naših planin, hkrati pa načenja na primeru svojega področja, ki je 
po svojem gospodarstvu najbolj »planinsko« v vsej Sloveniji, praktično proble-
matiko vsega našega planinskega gospodarstva s posebnim ozirom na razvojne 
perspektive v socialistični preureditvi kmetijstva. »Planine v Julijskih Alpah« je 
torej za to knjigo skoraj preozek naslov. Saj gre v n je j za vso kmetijsko proble-
matiko Julijskih Alp, pa tudi vseh naših alpskih krajev. 

Ne bi rad po stari navadi podrobno ponavljal vsebine knjige. To tem manj, 
ker sem prepričan, da bo knjigo v celoti prečital ali jo je že prečital vsakdo, ki 
čita Geografski vestnik. Saj je vzbudila nenavadno živo in široko zanimanje, pa 
tudi marsikatere diskusije. Želel bi samo na primerih posameznih poglavij pod-
črtati široki pogled, ki je vodil avtorja pri njegovem delu. 

Knjiga ima tri glavne dele. V prvem se govori o prirodnih pogojih za planine. 
Zdi se mi, da so te strani knjige prav dober primer, kako se lahko vsa prirodna 
geografija neke pokrajine že v osnovi premotriva z gospodarsko - geografskimi 
očmi. Poglavje je tem širšega pomena, ker se avtor podrobno ustavlja tudi pri 
vprašanjih, ki niso vedno direktno povezana s planinami, kot je na primer vpra-
šanje gozdne meje, vprašanje klimatskih pogojev za celotno živinorejsko gospo-
darstvo itd. Drugi del knjige, ki govori o tem, kateri načini gospodarjenja so 
dovajali človeka v Julijske Alpe in ka j je pri tem pomenilo planinsko gospo-
darstvo, pomeni globok poseg v naselitveno in gospodarsko zgodovino Julijskih 
Alp in njihovega podgorja. Zanimiv je ta del že sam na sebi po obilici podatkov, 
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prevzetih deloma iz virov in literature, v velikem delu pa tudi iz avtorjevih 
poizvedb med ljudstvom. 

Težišče knjige je seveda v tret jem delu, k jer se konkretno obravnavajo 
planine. Jedro tega dela je sistematični pregled planin po posameznih področjih. 
To je temeljni material študije, ki ga je avtor zbiral dolga leta z veliko skrb-
nostjo in trudom. Ta trud zna preceniti samo, kdor je že sam kda j delal k a j 
podobnega. Pred to osnovno jedro je avtor uvrstil poglavja, ki obravnavajo vse 
gospodarstvo s travnim svetom na področju Julijskih Alp, živo premotrivajo 
vse prehode od dolinskega travništva čez senožeti, rovte in pomladansko-jesenske 
planine do pravih planin, podrobno obravnavajo t ra janje planinske paše, posestne 
razmere ter velike spremembe, ki jih je doživelo planinsko gospodarstvo zadnjih 
sto let. Za sistematičnim seznamom planin slede še poglavja, ki to gradivo pre-
motrivajo z ožjega geografskega vidika. To so odstavki o topografski legi planin, 
o njihovih imenih, o geografskem obsegu planinskega gospodarstva in o pla-
ninskih naseljih. Posebno bogato z opazovanji je poglavje o geografskem obsegu 
planinskega gospodarstva, ki tudi samo zase vsebuje več kakor obeta njegov 
naslov. Tu govori avtor o obsegu dolinskega področja, ki izrablja planine v 
Julijskih Alpah, o tem, kako daleč je od doma do planin in kakšna so pota, ki 
drže do njih, primerja planine po njihovi nadmorski višini, načenja zanimivo 
vprašanje o odnošaju med planinskim gospodarstvom in prehrano ter uvršča 
statistični pregled živine v planinah za leto 1932. Tudi poglavje o planinskih na-
seljih zajetna snov zelo na široko, saj v njem avtor obravnava tudi tip kmečke 
hiše po dolinah. 

Posebno značilno za knjigo je zadnje poglavje, ki na j bi podalo zaključno 
podobo planin v medsebojni primerjavi. Tudi pri tem poglavju naslov pove 
premalo. Po vsebini je namreč v njem težišče na avtorjevem prizadevanju, da 
bi končal razpravo z raznimi pogledi na bodočo vlogo planin v našem gospodarstvu. 
Avtor sicer že sproti, v vseh drugih poglavjih knjige, stalno načenja vprašanja 
našega sedanjega in bodočega planinskega gospodarstva kot na primer razmerje 
med planino in gozdom, umestnost poljedelskega kmetijstva v naših gorskih 
dolinah kakor so Trenta, Bavšica in podobno. Tu na koncu pa še enkrat povzame 
vse svoje poglede na ta vprašanja in daje izraza svojemu prepričanju, da pri nas 
tudi v bodočnosti ne gre podcenjevati pomena planin ter v praksi zmanjševati 
njihove vloge, temveč nasprotno, da velja obstoječe planine temljito izboljšati in 
preurediti ter površine planinskih pašnikov in gorskih senožeti celo razširiti na 
račun gozda, kjer bi to kazalo. Mnenja je, da bi bilo treba obnoviti pašo drob-
nice po najvišjih predelih naših gora ter z modernimi tehničnimi in organizacij-
skimi sredstvi povezati planinsko mlečno proizvodnjo z modernimi oblikami 
predelovanja in distribucije v dolini. Vsi ti avtorjevi pogledi bodo nedvomno 
sprožili ali oživili diskusijo med praktičnimi kmetijskimi in gozdarskimi stro-
kovnjaki ter s tem dosegli svoj namen, ki je bil v tem, da geografi s svojimi 
proučevanji pripomoremo k čim uspešnejšemu praktičnemu reševanju kmetijskih 
vprašanj. 

Celoten vtis, ki ga vzbuja Melikova knjiga, je, da je njena vsebina živa in 
zanimiva ne samo za geografe, temveč za najširši krog znanstvenih teoretikov in 
praktikov, ki se zanimajo za probleme našega planinskega gospodarstva. To tem 
bolj, ker je napisana v lahkem, splošno razumljivem stilu in jeziku. Strokovnjak 
bi si sicer na prvi pogled morda včasih želel več jedrnatosti in močnejše zgo-
stitve j/ obravnavanju stvari, ki jih sam že pozna. Toda podobna želja v tem 
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primeru ni ne mestu. Snov razprave je tako splošno zanimiva in aktualna, da 
je avtor nedvomno ubral pravo pot, če nam je hotel namesto suhe, kondenzirane 
strokovnjaške razprave dati široko zasnovano, da tako rečem — čitljivo knjigo. 

Avtor je geografijo planin upodobil tudi na šestih priloženih kartah. Ena 
izmed njih je geološka, druge pa v barvah prikazujejo planine v odnošaju do 

- reliefa, po pašnih področjih, po številu živine, po t rajanju paše in po proizvodnji 
mlečnih izdelkov. Karte delajo po svoji vsebini čast avtorju, po svoji izdelavi 
kartografu Vilku F i n ž g a r j u in litografiji Ljudske pravice, izreči pa je treba 
priznanje tudi Akademiji, ki ni štedila s sredstvi, da opremi tiako pomembno 
geografsko študijo z barvnimi kartami, do kakršnih se doslej pri nas podobne 
razprave niso mogle dokopati. Zdi se le, da bi se I. in IV. karta brez škode zdru-
žili v eno. Manj ugodna more biti sodba o ostali opremi knjige (platnicah, pa-
pirju itd.), ki ni na višini, dostojni za akademske publikacije. To je posebno 
usodno za 76 snovno zelo srečno izbranih fotografij, ki zaradi neustreznega 
papirja ne pridejo do zaslužene veljave. „ . . .„ 

Svetozar Ilešič. 

Svetozar Ilešič, Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. Slovenska aka-
demija znanosti in umetnosti; razred za prirodoslovne in medicinske vede; Institut 
za geografijo: D e k 2. Ljubljana 1950. Strani 119. V prilogah: 32 parcelnih načrtov 
in karta za sisteme poljske razdelitve na Slovenskem. 

S to knjigo imamo v glavnih potezah dogrrano zemljiško razdelitev poljske 
površine na Slovenskem. Že dolgo smo čutili potrebo, da bi imeli pregled sistemov 
poljske razdelitve in njih geografsko razprostranjenost, pa povezavo posameznih 
tipov zemljiške razporejenosti s tipi kmetskih naselij in s konfiguracijo tal, z 
lego polja ter njega kakovostjo. In preko tega smo si želeli imeti podatke o 
zemljiški razporeditvi, ker smo si obetali, da bomo s pomočjo takšnega znanja 
lažje razglabljali o poteku kmetijske kultivacije ter poselitve; saj nas geografe 
zelo zelo zanima, kako je postopno nastajala iz prvotne prirodne, domala le Z 
gozdom pokrite pokrajine ta struktura zemeljskega površja, kakor jo vidimo pred 
seboj danes. In končno nas je k studiju zemljiške razporeditve razen teh v 
glavnem znanstvenih nagibov vzpodbujal praktični interes. Gospodarjenje s kme-
tijsko zemljo, obdelovanje poljskega zemljišča se razpleta precej drugače v raz-
merju s tem, kateri sistem zemljiške razdelitve prevladuje. Zato tudi veliko za-
nimanje za zemljiško razdelitev pri slehernem poskusu, kako racionalizirati raz-
poreditev obdelovalnega zemljišča, pa na j je šlo za stare poskuse zemljiške zložbe 
ali komasacije ali za moderna preurejanja polja v gospodarskem sistemu kmetskih 
delovnih zadrug socialistične graditve. Kdor ima količkaj opravka v tem območju, 
teoretično ali praktično, se mora seznaniti s sistemi zemljiške razdelitve, kakor 
jih imamo zastopane na Slovenskem, pa jih upoštevati v kakršnem koli snovanju 
glede novega načina gospodarjenj^ na kmetijskih površinah. 

Študij zemljiške razdelitve je zamudna stvar. Nam Slovencem ga je v siste-
matičnem smislu omogočila šele nova doba od ustanovitve lastne univerze dalje. 
Pripravljali smo gradivo in postopno napredovali s posameznimi proučitvami. Na 
veliko pa smo mogli preiti na končni in zaključni studij, ko smo v okviru novega 
znanstvenega delovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti organizirali 
Institut za geografijo ter v njegovem območju izvedli zadnje raziskovalne akcije^ 
Profesor Svetozar Ilešič se je lotil te naloge, ki ji je posvetil že svoje prve znan-
stvene spise pred dvajsetimi leti. S sistematičnim proučevanjem je zapolnil v 
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zadnjih letih še preostale — in sicer ne maloobsežne — vrzeli v našem pozna-
vanju in tako leži sedaj pred nami ta dragocena monografija. 

Snov je Ilešič razdelil na tri velika poglavja, na uvodni del, na sistematični 
del, v katerem se obravnavajo vsi tipi poljske razdelitve z varijantami, pa na 
tretji del, v katerem je razvrstil načelne poglede na tematiko in problematiko 
sistemov poljske razdelitve. 

V uvodnem delu daje S. Ilešič zgoščen pregled proučevanja v področju 
poljske razdelitve na splošno v srednji in zapadni Evropi ter na Slovenskem po-
sebej. V obeh področjih, k je r je že bilo na razpolago največ proučevanj, na Šta-
jerskem in Koroškem, je moral Ilešič pregledati dosedanje rezultate in zavzeti 
kritično stališče do njih, posebno za Štajersko, k jer je bilo treba v marsičem 
revidirati preveč generalizirane in netočne navedbe. V glavnem temelji t eda j Ile-
šičeva knjiga za vso Slovenijo na lastnih opazovanjih, čeprav organično vključuje 
tudi izsledke drugih avtorjev. Tu in v naslednjem naj posebno podčrtam temeljito 
poznavanje studij, pojmovanj in metodike v širokem, docela evropskem merilu, 
kar omogoča vključitev specialne slovenske vsebine v primerjavo z agrarnogeo-
grafskimi dejstvi drugod, v nemškem etnografskem področju, na Češkoslovaškem 
in Poljskem, pa v Belgiji, Franciji ter Angliji. Zelo pa vzbuja pozornost, da se 
ni mogel nikjer sklicevati na razmere glede poljske razdelitve na sosednem Hrvat-
skem in pri drugih narodih Jugoslavije, ker pač tamkaj takšnih proučitev sploh 
še ni bilo. Niti enega avtorja iz področja proučevanja zemljiške razdelitve za 
Jugoslavijo izven Slovenije ni mogel navesti v svojem seznamu avtorjev. Zelo 
bi bilo želeti, da bi se lotili takšnih studij tudi po drugod v Jugoslaviji, sa j bi 
bile zanimive po rezultatih, čeprav bi najbrž pokazale bistveno drugačno sliko, 
razen nemara v velikem delu Hrvatske. A tudi s praktičnih gospodarskih vidikov 
bi bila proučitev zemljiške razdelitve v jugoslovanskem merilu zelo važna. 

Jedro knjige je v drugem delu, ki podaja na straneh 14 do 93 sistematični del 
poljske razdelitve na Slovenskem. Ilešič po pravici naglaša, kako težko je na 
slovenskem ozemlju ugotoviti opredelitev tipov poljske razdelitve, spričo dejstva, 
da je tako zelo mnogo prehodov in kombinacij različnih in sorodnih tipov raz-
vrstitve njiv. Zato je moral v svoji sistematikj poljske razvrstitve poleg čistih 
tipov, kakor so celki, proge, delci in grude, razlikovati tudi kategorije kombi-
nacij raznih oblik. Na ta način navaja v uvodnem pregledu, podanem kot za-
ključek analize vseh tipov celotne opredelitve, sedem kategorij. Na karti si-
stemov poljske razdelitve na Slovenskem, ki je podana v prilogi, razlikuje še 
eno kategorijo kombinacij, v celem tedaj osem.1 Pri tem pa seveda prav te pre-
hodne kategorije vsebujejo po več kombinacij. Ali z drugimi besedami: mogoče 
bi bilo razlikovati celo še več tipov, več kategorij, ako bi nekatere varijante 
pojmovali kot samostojne tipe. Toda lažje bi bilo to napraviti v tekstu, nego na 
karti, kjer so težave s kartografsko ponazoritvijo še večjega števila tipov. Saj je 
bil Ilešič že na te j karti, ki jo je izdelal z razlikovanjem osmih kategorij, pri-
siljen generalizirati, to se pravi, pustiti v nemar posamič nastopajoče predstavnike 
tipov, ki so osamljeni sredi prevladujočih drugačnih oblik. Seveda se s tem za-
briše marsikaka krajevna posebnost, pač tudi takšna, ki je značilna za razvoj. 
Ilešič navaja posebej docela svojevrsten primer Krvave peči za Mokrcem, katere 
poljska razporeditev opozarja nase z izrednimi potezami. Interesantno je, da so 
prav v gorskem področju okrog Krvave peči, Osolnika in tam okrog še do danes 

1 Po neljubi pomoti sta v legendi karte zamenjani številki 7 in 8, kar je 
lafiko pozoren čitatelj že sam opazil. — Op. uredn. 
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ohranjene tradicije, kako so se okrog starih hribovskih vasi, h katerim spadajo 
tudi pravkar imenovane, naselili l jud je v novih zaselkih po višavah. Te novo-
selce so imenovali »Hribce«, kar pomeni očividno poimenovanje iz doline. Toda 
Krvavci in dr. v starih hribovskih vaseh se tudi poslej niso šteli med Hribce in 
se še danes ne štejejo. Takšnih in podobnih primerov je na Slovenskem nič ko-
liko, saj vidimo že na najbližje razdalje razlike, celo med neposrednimi sosedi, 
čeprav gre za morfografsko isto ali enako zemljišče. V prilogah je na sliki št. 4 
reproducirana zemljiška razdelitev za katastrsko občino Budanje in tu vidimo 
kot neposredni sosedi vasi Budanje in Dolga Poljana, katerih poljska sistema se 
na prvi pogled med seboj razlikujeta. Če ni enakih tipov v sosedstvu, se morajo 
•taki primeri, ki so marsikje genetično zelo instruktivni, v generalizaciji izgubiti. 
Ali kljub vsem pomislekom se mora pri takšnih pregledih generalizacija iz-
vršiti in Ilešič je v polni meri dosegel svoj namen, da nam je podal v tekstu in 
kartografsko lep, čez vse poučen pregled tipov poljske razdelitve na Slovenskem. 

Ob karti na j se še nekoliko pomudimo. S tem da so puščeni v praznem 
neposeljeni gorski predeli, da so vertane glavne reke in označeni večji kraji, je 
omogočena dobra orientacija, ki dovoljuje primerjavo z reliefom in z drugimi kar-
tami, na primer s karto vaških tipov. Karta obsega tudi Slovensko Koroško, manj-
ka jo pa podatki za Beneško Slovenijo, zia Rezijo ter za Kanalsko dolino. 

Posebno je treba podčrtati vrednost knjige tudi v tem, da sistematični del 
diskutira v drobnem vse te raznolične kategorije in kombinacije, posegajoč pri 
razlikovanju in tolmačenju v obsežno strokovno literaturo s širokega evropskega 
vidika, navajajoč neštete primere iz pisane množice domačega inventarja. 

Glede terminov za posamezne tipe in kombinacije smo imeli obilo diskusij 
v teh letih. Za čudo je v živi govorici dobiti malo označb za nje; razen »delcev«, 
»jermenov« smo mogli komaj še k a j posneti iz ljudskega jezika. Zato je bilo 
treba termine kratkomalo napraviti. Stremeli smo za tem, da ч uporabljamo take 
termine, ki se ne bi križali z drugačnim pomenom. Zato smo se na prim, izogibali 
označbe »grude«. V pomanjkanju boljšega izraza se je Ilešič vseeno odločil za ta 
termin. Morebiti se nam še posreči najti bolj ustrezajoče ime za ta zelo razširjeni 
tip poljske razdelitve. 

N a j opozorim, da bodo zelo dobro služili v prilogi v zmanjšanem merilu 
reproducirani primeri za posamezne poljske tipe in kombinacije. Vsega skupaj 
jih je nič manj ko 32, kar pa nikakor ni preobilo. Nasprotno, silno dobro po-
nazorujejo diskusijo o vsem tem. 

Zadnje poglavje knjige je zajeto pod naslovom ^Zaključki« in sintetično 
obravnava činitelje, ki so součinkovali pri formiranju določenih poljskih raz-
vrstitev, med tem ko jim je avtor v drobnem že pri diskusiji v sistematični ob-
ravnavi posvetil veliko pažnje. Ilešič je v tem pogledu, ko gre za vrednotenje 
dejstva poljske razdelitve in njenega pomena bodisi za studij poteka poselitve, 
za karakteristiko agrarnih režimov, ki so jih ustvarili, za družbeno ureditev, ki 
jim je bila ozadje, zelo previden. Ne spušča se rad v razglabljanje, ako nima 
dokiazilnih argumentov na razpolago. Današnje naše znanje je glede vzročne po-
vezave posameznih tipov poljske razdelitve ter iz tega izhajajoče uporabnosti za 
genetično tolmačenje še prepičlo, dasi je vendarle. res, da nam že dosedaj ugo-
tovljena dejstva ogromno povedo, nakazujoč smeri, v katerih nam je iskati na-
daljnjih razčistitev. Eno pa je prav gotovo: v dejstvih zemljiške razporeditve so 
obsežene stvaritve preteklosti, ki se v njih reflektirajo stanja v družbenem, so-
cialnoposestnem in obdelovalnogospodarskem smislu, ne glede na osnove, ki jih 
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nudi izoblikovanost reliefa, ki pa ji ne smemo pripisovati absolutno determina-
tivnega vpliva. Proučevanje preteklosti evropskih narodov z materialističnih vi-
dikov, kakor se čimdalje bolj uveljavlja, nam bo brez dvoma odprlo še nove 
poglede ter nam dalo ključ za raztolmačenje marsičesa, kar nam je danes še 
zavito v negotovo. Dotlej pa storimo veliko delo, ako s specijalnimi študijami 
doženemo stanje, ugotovimo tipe in njihove variante tër utrdimo sistematiko, ki 
se bo v naslednjih letih, ob socialistični preobliki naše vasi, postopno zabrisala. 
Tako veliko, zares zaslužno in vredno delo je opravil Svetozar Ilešič s tole knjigo 
in vsakomvir, kdor bo imel opraviti s problematiko naše vasi v katerem koli 
področju, bo nudila izvrstnega vodnika in kažipot v notranjo gospodarsko 
strukturo naše vasi, pa snovi za razmišljanje in razglabljanje problemov, ki so 
P 0 S t a V l j e n i " " . Anton Melik. 

Dva prispevka h gospodarski geografiji Jugoslavije. 

Avguštin Lah, Gospodarstvo Jugoslavije. Prispevek k ekonomski geografiji 
FLRJ. Drž. založba Slovenije, Ljubljana, 1950. Str. 275. 

Knjiga obsega dva dela. V prvem obravnava avtor splošne geografske zna-
čilnosti države. Po presledku (zakaj?) navezuje na to pregled posameznih panog 
gospodarske dejavnosti s poudarkom na razvoju od 1. 1939. do 1949, oziroma do 
zaključka prve gospodarske petletke, predvidenega za 1. 1951. Drugi del obsega 
koncizno podan geografski in ekonomski pregled posameznih ljudskih republik. 

Dokaj zajetno delo, ki vsebuje oihilo dragocenega statističnega materiala, ima 
značaj priročnika ekonomske geografije Jugoslavije. Nastalo ni slučajno. Iz avtor-
jevega predgovora zvemo, da je bila tvarina pravzaprav namenjena sorazmerno 
ožjemu krogu slušateljev šole za gospodarsko planiranje. Ves koncept Je bil torej 
naknadno in bržčas v naglici prilagojen tako, da je dobil obstoječe lice samo-
stojne knjižne edicije. Tako je postal dostopen vsem, ki se v praksi učijo vredno-
titi povezavo med fizičnim in družbenopolitičnim ambientom, povezavo, ki 
ustvarja platformo revolucionarnim spremembam v ekonomiki in družbi naše do-
movine. Vse nadrobne teoretske in praktične ekonomske zamisli se morajo pri 
nas nujno spravljati v sklad s potencialom in obsegom te platforme. Življenje je 
torej delo zahtevalo, življenje ga je rodilo. Če je pomanjkljivo ali neizbrušeno, 
njegova aktualnost to odtehtava! Prav zaradi aktualnosti zasluži še posebno po-
zornost. Saj ni goli »učni pripomoček«, ampak je hkrati pomemben dokument 
razvojne etape umskih in znanstvenih prizadevanj naše sedanjosti. 

Na nekatere slabosti knjige je opozoril že avtor sam v predgovoru. Med 
drugim je tam naznačeno pomanjkanje kartogramskega ilustrativnega materiala, 
ki bi uporabnost knjige močno povzdignil. Mimo nakazanih so pa še druge, na 
katere želim opozoriti, tu z namenom, da Se bo bralec zavaroval pred njimi, 
oziroma, da bodo eliminirane v primeru morebitne druge izdaje. 

Netočnosti ali celo nepravilnosti so se vrinile v poglavja, pri katerih se je 
moral avtor naslanjati na dognanja različnih znanosti, ki so v prid ekonomsko-
geografskim analizam. Nekritična izraba takih dognanj je lahko v kvar celotnemu 
konceptu obdelane materije. Primer za to je v knjigi neznatno, a hkrati velepo-
membno poglavje o prirodnem bogastvu teritorija Jugoslavije. Že samo vprašanje, 
ka j je prirodno bogastvo, zahteva premisleka. Ta premislek je avtor sicer storil 
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(str. 19), a se je pri označbi vzlic temu omejil le na oris zemeljskih zakladov, 
ki je sam ponekod preobremenjen z napakami (procesi sedimentacije in goro-
tvorbe, geneza kamenin in rud, geološko-gradbene enote, itd.). Naznačeni oporek 
bi utegnil nekdo izpodbijati z naziranjem, češ, saj se to ne vključuje med glavne 
naloge, ki si jih je zadal avtpr. Mnenje je moči sprejeti, a samo pod pogojem, da 
je potrebno v tem primeru izločiti iz materije vse kar se ne dotika izključno 
družbeno ekonomske problematike. Ali bi bila taka neorganska in nedialektična 
izolacija dobra ali ne, je drugo vprašanje, ki se je v zvezi z ekonomsko geografijo 
(bolje: geografijo za ekonomiste) zastavilo tudi že pri nas in je načelnega značaja. 

Gornj im podobne napake so nastale pri klasifikaciji gozdnih sestojev (nizki 
gozd, str. 215) in gozdnih con (216). Netočno, oziroma nepravilno je nadalje to, 
da avtor obravnava magnezit med nekovinskimi rudami, četudi se zdaj pri 
nas ta ruda izrablja samo enostransko; po svoji splošni in vedno bol j naraščajoči 
gospodarski uporabljivosti spada že vis to kategorijo kot boksit. Netočno je tudi go-
voriti o hidrocentrali Vinodol, ki jo »grade v Gorskem kotaru« (138); nepravilno 
je vzporejanje tehničnokonstrukcijskega značaja hidrocentral na Dravi s tistim 
Mavrovega ali Vinodola (139); prav tako ni prav, ako preveč generalizirano ozna-
čujemo geografski položaj nekega rudišča (Mačkatica na str. 24); ne smemo go-
voriti o sklopu držav Beneluksa in Holandiji (prav: Nizozemski) hkrati (149), itd. 

Bralca bodo nadalje motile nepretehtane ali zapleteno oblikovane misli. 
Težko se je postavimo strinjati s trditvijo, da spadajo pritoki Donave na našem 
ozemlju, mimo Drave in Save, med vodne žile z velikim energetskim potencialom 
(20), ali da so »v socialistični izgradnji zaostalejši predeli države usmerjeni k 
ustvarjanju sredstev m proizvodnjo« (123), ali s togo analizo razporedbe ener-
getskih virov po državi, ustvarjeno na bazi provizoričnih podatkov o zalogah 
nafte in bitumenskih škriljevcev po republikah (151—152). Zapletena so raz-
mišljanja o važnem problemu železove rude in železarstva ter njune vloge v na-
rodnem gospodarstvu (22), o splošnem narodno-gospodarskem pomenu prirodnih 
bogastev naše zemlje (26, 1. odst.), o razvojni poti proizvajalnih sil v državi 
(123, zlasti 1. odst.), itd. 

Avtor porablja v knjigi tudi mnoge nedognane izraze, kar sicer za našo 
mlado socialistično-ekonomsko literaturo ni prav nič nenavadnega. Ob tem se 
človeku vsiljuje misel, ali bi pri uvajanju terminoloških novitet ne storili najbolje, 
ako bi postopali čim bolj preprosto. Na tak način bi se izognili navlake, ki jo 
zrcali, na primer, tale enostavni logiki upirajoča se diferenciacija: Izvore energije 
nam zagotavljajo p o g o n s k i zemeljski zakladi in m a t e r i a l n i zemeljski 
zakladi. (Ako jih ne navedem, nihče ne bo iztuhtal, kateri spadajo med ene, 
kateri med druge.) 

Velja še opomniti, da je od obdelane tvarine odpadlo na promet in njega 
problematiko vse premalo prostora. „ 

C. Malovrh 

Mijo Mirković. Ekonomika agrara FNRJ. Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 
1950. Str. 135. 

Akademik Dr. M. Mirković je priznani strokovnjak s področja ekonomskih 
ved. Pred vojno je izdal poleg drugega vrsto standardnih del kot so: Saobra-
ćajna politika. Zanatska politika, Industrijska politika ter v zadnjem predvojnem 
letu izišla Agrarna politika. Poslednja zasluži največjo pozornost, ker vsebuje 
tudi za geografa obilo vredne tvarine, hkrati pa obravnava v n j e j avtor proble-
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matiko s področja, kateremu se je posvetil v novi dobi. Rezultat novejših pro-
učevanj ekonomsko-družbene problematike kmetijstva Jugoslavije je pričujoča 
knjiga. 

Avtor je v knjigi orisal dvoje osnovnih problemov kmetijskega gospodarstva, 
ki se javljata v prvi fazi razvoja socializma pri nas. Prvo je vprašanje razvoja 
proizvodnih odnosov v kmetijstvu, drugo pa je vprašanje kmetijske proizvodnje 
v specifičnih pogojih naše zemlje in družbene konstelacije. Oboje vprašanj, med 
seboj tesno povezanih, predstavlja danes, to je v dobi, ko »stare oblike še niso 
izginile, nove pa se še niso stabilizirale in prevladale«, trd oreh ne samo v ekono-
miki kmetijstva, ampak v naši ekonomsko-družbeni stvarnosti vobče. 

Geografu bo knjiga dobrodošla v glavnem iz dveh ozirov. V n je j nam avtor 
posreduje vpogled v strukturo vseh, na ozemlju države pojavijajočih se sistemov 
agrarizma. Le-ti se niso mogli, obremenjeni z ostanki predkapitalističnih ali 
slabo razvitih kapitalističnih formacij, v dobi stare Jugoslavije organsko razvijati 
v pravcu ostvarjanja kapitalističnih proizvodnih odnosov, ampak so slej ko pre j 
po večini ohranjali svojo anahronistično patino. Stagnacijo so poleg splošnih 
povzročili še posebni, po teritorialnih in historičnih enotah svojsko delujoči či-
nitelji, med katerimi so tudi prirodno-geografski. Z uvajanjem novih elementov 
v prozvodne odnose je ustvaril socializem tudi spremembo pogojev za razvoj 
kmetijstva. Korenita agrarna reforma, izgradnja in aplikacija zadružnega sistema, 
organizacija državnih kmetijskih obnatov, planiranje proizvodnje, itd, so tisti 
elementi, ki omogočajo uspešen prehod od ekstenzivnega k intenzivnemu tipu 
kmetijstva, katerega zahteva preobrazba strukture našega celokupnega gospo-
darstva. Ker -pa v ekonomskem smislu intenzivna agrikultura ni drugega kot »kon-
centracija kapitala na eni ter isti površini zemljišča« (po Marxu), je krepitev in 
smotrno izrabljanje materialnih faktorjev (produkcijskih sredstev) samo nujna 
posledica splošne družbene in gospodarske rekonstrukcije. 

Agrarno zemljišče ni samo predmet dela, ampak je hkrati skupaj z meha-
ničnimi proizvajalnimi sredstvi samo po sebi sredstvo za delo. Racionalna izraba 
tega sredstva zahteva upoštevanje geografsko-topografskih posebnosti, med ka-
tere spadajo, na primer, relief, klima, prometni položaj, hidrografske razmere, itd. 
Z vidika planiranega gospodarstva ti geografski faktorj i torej niso več zgolj, 
»prirodni pogoji«, ampak postajajo, funkcionalno povezani z ostalimi elementi 
proizvodnje (n. pr. rajonizacija!), zelo gibljiva komponenta v razvoju proizva-
jalnih sil. S tem pa je nakazana tudi že smer agramo-geografskih proučevanj v 
novi dobi. 

Knjiga je opremljena s pestrim izborom literature, zlasti novejše, ki se na-
naša na obdelano problematiko. 

C. Malovrh. 

Nova izdaja Paschingerjeve knjige o Koroški. 

Viktor Paschinger, Landeskunde von Kärnten und Osttirol. Zveite, um-
gearbeitete Auflage. Kärntner heimatkundliche Schriftenreihe, 1 Band. Klagen-
furt 1949. Strani 412. 

Od novih regionalnogeografskih knjig, ki izhajajo od zadnje vojne dalje, 
po pravici pričakujemo, da bodo zares »nove«, da bodo odsev velikih gospodar-
skih in socialnih sprememb, ki jih je prinesla vojna, da se bo v njih zrcalila tudi 
več ali manj nova miselnost, do katere se skuša po tej ali drugi poti dokopati svet. 
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V novi izdaji Paschingerjeve knjige za Koroške^ zaman iščemo ka j posebno 
novega. Avtor tudi ni imel drugega namena kakor da priredi ponatis svoje 
knjige ter ga izpopolni z najnujnejšimi novimi podatki. Glavna novost je v tem, 
da je vključil v knjigo tudi vzhodno Tirolsko, ki je geografsko tako tesno pove-
zana s Koroškim. V podrobnem je po vseh poglavjih marsikaj prestiliziral, izpustil 
ali dostavil. V odstavek o klimi je dodal premotrivanje t. im. stopnje kontinen-
talnosti, pri jezerih je uvrstil nove diagrame, pri vegetaciji nove karte o višinskih 
mejaln, pri prebivalstvu podatke štetja iz 1. 1939 in razširjena premotrivanja o 
gibanju prebivalstva, zlasti o t. im. »begu z višin«, pri kmetijstvu statistične po-
datke za 1. 1942 in rezultate študija o prehranitveni moči koroškega kmetijstva, 
izpustil pa je med drugim poglavje o Koroškem v gospodarskem sklopu sosedstva, 
pa tudi vse odstavke o stari koroški meji ter o Kanalski in Mežiški dolini. Precej 
sprememb je doživel ilustrativni del. Več kart je novih, odnosno predelanih po 
novih podatkih, druge so izpuščene, med njimi karta Slovencev in Nemcev po 
štetju iz 1. 1934. Fotografskih posnetkov je manj kot v prvi izdaji ter so po 
večini drugi. Človek ima vtis, da je v tem pogledu prišlo do spremembe na slabše. 

Avtor je torej knjigo predelal samo v podrobnostih, ne pa v bistvu. Vse-
kakor bi od njega pričakovali ka j več. Pričakovali bi, da bi dal knjigi v me-
todičnem pogledu bolj sodoben značaj; da ne bi klime obravnaval samo stati-
stično, temveč tudi s stališča sodobnega premotrivanja vremenske dinamike, da 
bi širše zajel kompleksno problematiko vodnega odtoka, da bi k a j več povedal o 
najnovejših kolebanjih odnosno krčenju snežišč in ledenikov, da bi bil v odstavkih 
o prebivalstvu in gospodarstvu manj statistično deskriptiven, temveč da bi skušal 
podati tudi kompleksno karakteristiko gospodarstva ter podčrtal tudi značilne raz-
vojne tendence, n. pr. močno nazadovanje žitonosne površine, ki jih čitatelj 
spozna šele, če sam primerja podatke v novi izdaji (za 1. 1942) s podatki v stari 
(za 1. 1933). 

Še manj se je avtor v teh 12 dogodkov polnih letih naučil glede narod-
nostne in politične problematike. V svojem stališču do vprašanja koroških Slo-
vencev je Paschinger 1. 1949 isti kakor je bil I. 1937. Samo na Kanalsko in Me-
žiško dolino je očividno resigniral. Sicer pa isto naslanjanje na uradne podatke 
štetja iz 1. 1934, iste trditve o prostovoljni »naslonitvi« koroških Slovencev na 
nemški kulturni krog ter pri tem popolno nerazumevanje in zatajitev osvobo-
dilne, protifašistične borbe koroških Slovencev v zadnji vojni. Še več: medtem 
ko je v stari knjigi (na str. 169) vendar še priznaval germanizacijo, ki si sicer 
ni krčila poti »z mečem«, temveč z »drobnim delom na različnih področjih«, 
zatr juje v novi knjigi na str. 219, da na Koroškem pravzaprav o germanizaciji 
sploh ni govora, temveč da gre »za prostovoljno pripadnost Slovencev k nem-
škemu jeziku, ne da bi pri tem trpela škodo domači jezik in tradicionalna kul-
tura, ki spada v skupno domačo last cele dežele in jo avstrijske oblasti upo-
števajo«. Kako daleč je vse to od resnice! Značilno je, da je avtor v novi izdaji 
izpustil tudi navedbe s str. 169 v stari knjigi, da je Celovec že 1. 1880 stal na 
zaključenem nemškem ozemlju, saj je to zanj nepotreben in neprijeten dokaz za 
zelo mlado germanizacijo celovške okolice. Nespremenjenega avtorjevega stališča 
do vprašanja koroških Slovencev nikakor ne omilijo nekatera črtanja, ki jih 
je avtor moral izvršiti, ker bi danes zvenela že preveč čudno. Mislim na za-
ključni odstavek stare izdaje s slavospevom plebiscitnemu dnevu kot prazniku 
»mlade Avstrije in vsega nemškega naroda«. 



2.50 KNJIŽEVNOST 

Da avtor vztraja na svojih starih poteh, dokazuje tudi dejstvo, da še na-
dalje dosledno ignorira slovensko geografsko književnost o Koroškem, celo 
Melikovo »Slovenijo«. Še zanimiveje Je, da se v zaključnem poglavju, k jer po-
navlja utemeljevanje koroške geografske enotnosti, naslanja kakor v prvi izdaji 
samo na citate svojih predvojnih člankov, povsem pa pozabi na svoje znanstvene 
»skoke« iz 1. 1941 v »Carinthii« (»Savekärnten als Alpenland«) in iz 1. 1942 v 
knjigi »Oberkrain«. Tudi sicer zveni tisto poglavje o Koroškem kot geografski 
enoti že kar dolgočasno. Modema geografija se je takih-le razglabljanj že p rece j 
naveličala. 

Svetozar Ilesic 

Nove antropogeografske knjige 

Dve knjigi o antropogeografiji, izšli v zadnjih letih izpod peres francoskih 
geografov Sorre-ja in Le Lannou-ja pričata, da je interes zanjo v deželi, kjer 
-se je rodila v moderni obliki, še nadalje živ in ploden. Njima se pridružuje tretja, 
napisana sicer od Belgijke Lefèvre, ki pa je sama izšla iz francoske geografske 
šole. Čeprav izhajajo torej vse tri knjige iz iste šole, so si vendar po namenu 
in zasnovi precej različne. Vse pa je vredno vzeti v roke in se v nje poglobiti, 
sa j je pri tako mladi panogi znanosti kot je geografija vsaka nova knjiga splošnega 
značaja ogledalo njenega razvoja in teženj. Zlasti del iz francoske kulturne sfere, 
kjer se je ukresalo toliko bistrih geografskih misli, smo vedno veseli. Nič manj 
pa nas ne zanima četrta antropogeografska knjiga, ki je izšla zadnji čas v Nem-
čiji. To je posmrtna Hettnerjeva knjiga. 

M. A. Lefèvre, Principes et problèmes de géographie humaine. Bruxelles. 
Editorial-office, 1945, strani 203. 

»Principes et Problèmes de Géographie humaine« M. A. L e f è v r e - o v e 
so v bistvu priročnik. Znana avtorica nam v njem poda sumaričen pregled antro-
pogeografskih dejstev in načinov njih raziskavanja, kot jih je formulirala francoska 
geografska šola v obdobju med obema velikima vojnama. Knjiga je pisana v 
lahkem stilu in bo vsak, ki si želi pridobiti sistematičen vpogled v značaj geo-
grafije človeka, s pridom segel po njej , posebno pa še študent v prvi dobi študija. 
Uvodni del knjige je prav za prav uvod v geografijo sploh. V njem avtorica 
prikaže razvoj geografije od antike, zlasti pa znanstveno metodologijo v zadnjem 
stoletju. O geografiji človeka govori šele v zadnjem poglavju uvoda, ne da bi 
njeno problematiko podrobneje razčlenjevala. Sama dejstva, ki so predmet antro-
pogeografskega zanimanja, razdeli na štiri velike skupine. Prvi dve obsegata 
naselja in agrarno pokrajino, ostali dve pa dejstva, ki izhajajo iz primitivnega 
in visoko razvitega gospodarstva. Zadnjih dveh v knjigi ne obravnava, ker sodi, 
da spadata v ekonomsko geografijo. Ožja geografija človeka je tako v knjigi 
omejena na pojave v pokrajini, v čemer se močno približa Brunhesovi koncepciji. 
Kot nujen uvod za razumevanje teh pojavov obravnava avtorica na jpre j še sku-
pine človeštva po zemeljski površini jn oblikovanje ekumene. V vsem ostalem 
delu obravnava naselja in agrarno pokrajino, področje, kjer se je sama z uspehom 
uveljavljala in ga mogla na osnovi osebnih skušenj obdelati s posebno ljubeznijo. 
Ko govori o bistvu naselij, vedno znova povdarja, kako kompleksen pojav so 
in kako elastična mora biti njihova klasifikacija od primera do primera. Obrav-
navanje tipov naselij je tesno in tudi smiselno združeno s premotrivanjem poljske 
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razdelitve ter ilustrirano s celo vrsto nazornih slik, kart in skic, ki so sploh 
odlika te knjige. Ratzelove deterministične in Meitzenove prehitro postavljene 
trditve avtorica odklanja, ne da bi zmanjševala pomen njunega dela, ki je spro-
žilo vsa podobna prizadevanja v geografiji. Posebno živo je pisano poglavje o 
mestni geografiji. Njene naloge vidi v tem, da pokaže, na kak način je mesto 
povezano s pokrajino, pa tudi kako določa njen značaj. H koncu knjige se zopet 
vrne h geografiji agrarnih pokrajin. Tipi poljedelskih kultur, poljska pota, pred-
vsem pa poljska razdelitev so po njenem mnenju glavni elementi študija fiziono-
mije agrarne pokrajine, ki mora biti prikazana seveda tudi genetsko. V tej, 
doslej zanemarjeni panogi, vidi eno glavnih področij geografskega raziskavanja 
v bodočnosti. Vladimir Kokole 

Max. Sorre, Les fondements de la géographie humaine, Paris, A. Colin, 1947, 
I. Fondements biologiques. Essai d'une écologie de l'homme, strani 447. 

S o r r e - j e v a knjiga je plod avtorjevega življenjskega dela na področju 
geografije človeka. Delo je zasnovano kot obsežen poskus zajeti v vsej širini 
izredno kompleksne odnose med človekom in prirodo, same temelje njegovega 
udejstvovanja in obstoja. Sodi torej v isto vrsto s podobnima poskusoma njego-
vega učitelja Vidal de la Blache-ja in njegovega kolege A. Demangeona, ki sta 
ostala žal le v fragmentih. Če izvzamemo svojsko, a nekam ozko Géographie 
humaine J. Brunhes-a, je Sorre-jevo delo v francoski geografiji pionirsko delo. 
Že prva knjiga od štirih, v katerih namerava obdelati splošno geografijo človeka, 
zgovorno priča o kvaliteti tega dela. Ce je v uvodu zapisal, da knjiga ni ne 
splošen traktat, niti priročnik, je to le izraz svojskega načina, s katerim premo-
triva odnose med človekom in obdajajočim ga okoljem. Ko je posvetil vso prvo 
knjigo odnosom, ki imajo korenine v bioloških funkcijah človeka, je hotel po 
eni strani poudariti nj ihovo pomembnost, po drugi strani pa izpolniti vrzel, ki jo 
še kaže geografija v te j smeri. >Fondements biologiques« so tako sploh prva 
obširnejša, res geografska sinteza »ekologije človeka«. Izredno obsežna literatura 
iz medicine, biologije, antropologije in higijene, ki jo je avtor uporabljal, kaže, 
koliko materiala more najti geograf za svojo interpretacijo v podobnih delih, 
seveda, če je v teh znanstvenih panogah primerno razgledan. Odlika knjige je, 
da avtor v n j e j ni zajel odnosov do podnebja, rastlinstva in živalstva izolirano, 
temveč v njih dejanskem, hkrati socialnem, gospodarskem in prirodnem okolju 
— to je v geografskem okolju. 

Svojo »ekologijo človeka« — izraz je v tej zvezi prav primeren — je avtor 
obdelal v treh velikih oddelkih. V prvem govori o človeku in podnebju. Ko 
poudarja fundamentalni pomen podnebja za človeka kot takega in za vse njegovo 
udejstvovanje, tudi že omenja potrebo, da se klimatologija v večji meri izgradi 
po bioloških vidikih, ker le taka ima praktično vrednost. V vsem tem oddelku 
podčrtava, kako so vezi med podnebjem in organskimi funkcijami človeškega 
telesa izredno kompleksne in spremenljive. Absolutne številke ne pomenijo 
mnogo, posebno ne, če gre le za posamezne elemente podnebja, saj živi človek 
v odnosu z vsemi elementi hkrati. Kakor pa poudarja ogromni pomen umetne 
klime, ki si jo človek ustvarja z obleko in bivališči, vidi vendar neke kritične 
meje, ki jih postavljajo zračni pritisk in temperatura, pa tudi vetrovi ter vlažnost 
in električnost ozračja. Ko je meja prekoračena, nastopijo motnje v organizmu 
ali celo propad. Podrobno navaja zlasti primer višinske bolezni. Ugotavlja, da 
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se temperaturnim prilikam človek izredno dobro prilagodi, ne le po zaslugi obleke, 
toda pri temperaturah pod 16° C in preko 23° C je človeški organizem že prisiljen 
reagirati s fiziološkimi spremembami (s povečano proizvodnjo toplote, z večjo 
pigmentacijo in podobnim). Poudarja, da ustvarjajo antropološka svojstva kljub 
kozmopolitizmu vrste homo posameznim podvrstam določene meje, ki so širše ali 
ožje, odvisne v veliki meri od njihovega filogeneteskega razvoja. V celoti —• pravi 
avtor — moderna sredstva te meje sicer deloma obidejo, odpraviti jih pa še ne 
morejo. V zvezi s tem je za geografijo sila pomembno poglavje o aklimatizaciji, 
ne toliko posameznikov, kot skupin človeštva. 

Drugi oddelek knjige ima naslov »Le milieu vivant et 1'alimentation«. V 
njem skuša avtor pokazati, kako si človek od rastlinskega in živalskega sveta 
zagotavlja najbol j osnovni pogoj svojega obstoja — svojo prehrano. Kakor je 
pri tem posegel daleč nazaj v same začetke organiziranja prehrane, je vendar 
ostal vseskozi na geografskem stališču. Cilj mu ni zgolj pokazati faze tega raz-
voja, temveč z njimi pojasniti mnoge poteze v današnjih načinih prehrane. Prikaz 
glavnih središč, k jer si ' je človek v izkoriščanju danih rastlinskih in živalskih 
vrst ustvaril različne načine prehrane, je za razumevanje poljedelstva na teh pod-
ročjih nad vse pomemben. Pa tudi za področja, ki so lahko daleč vstran, a jih 
izkoriščajo ljudstva z istim tipom prehrane. Tako je težišče proizvodnje mnogih 
kulturnih rastlin danes daleč od krajev, od koder izvirajo. Posebej poudarja 
avtor, da prilagoditev prirodnim možnostim ni le pasivna, temveč je bila vse-
skozi .aktivna. O tem priča cela vrsta raznih zvrsti kulturnih rastlin in domačih 
živali, ki jih je ustvaril šele človeik in ki morejo obstojati često sploh le z njegovo 
pomočjo. Povsem upravičena je trditev, da je selekcija vsaj tako pomemben 
geografski faktor kot klima. Premotrivanje »živega« okolja dopolni pregled glavnih 
tipov, režimov prehrane po svetu. 

Prav tako tehten je oddelek' o medicinski geografiji, o panogi, ki je bila 
dolgo, a po krivici zanemarjena. Avtor ju moremo le pritrditi, ko ugotavlja, da 
predstavlja razširjenost bolezni na nekem področju bistven del okoljai, v katerem 
se človek uveljavlja. Geografa zanimajo bolezni morda še bolj po svojih učinkih 
kot po povezavah s prirodnim miljéjem, ki so včasih tako tipične. Študij pato-
genih kompleksov, verige součinikovanja organizmov pri tvorbi bolezni, v odnosu 
do prirode in družbe, je vsebina medicinske geografije. Množico bioloških pro-
cesov, ki jih geografi žal mnogokrat vse premalo poznamo, je avtor prikazal 
v okvirju, ki je vseskozi geografski. Poglavje o malariji je morda najbol j očiten 
primer geografske obdelave nekega bolezenskega kompleksa. Metodam mediein-
ske geografije je posvetil zadnje poglavje, ki ga je vredno vedno znova prebirati. 
Isto lahko rečemo o knjigi kot celoti. Vse bogastvo misli in opažanj, ki je v tem 
pregledu le nakazano, se nam odpre šele pri intenzivnem branju. 

Vladimir Kokole 

Maurice Le Lannou, La géographie humaine, Paris, Flammarion, 1949, str. 252. 

L e L a n n o u - j e v a Géographie humaine je odraz »prevrednotenja vred-
not«, ki je v francoski geografiji zadnjih let našlo izraz že v socialni geografiji 
Pierra George-a. Knjiga je kritičen pretres dosedanjih geografskih koncepcij in 
metod, je pa še več, poskus podati tudi nove. V tem je tudi njena glavna vrednost. 
Res da so novi pogledi bolj naikazani kot na dolgo in široko filozofsko predisku-
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tirani, toda bistri in globoki niso nič manj, saj mu jih narekuje premotrivanje 
same žive geografske svarnosti. 2e v prvem delu nas avtor preseneti, ko po 
pretresu zgodovinskega razvoja antropogeografije, pogumno zastopa stališče, da 
je geografija človeka samostojna veda, edina geografija sploh, znanost o človeku 
—• prebivalcu. Seveda to ni individualni človek, temveč skupine človeštva, zdru-
žene pri izkoriščanju zemeljske površine, to je povezane v gospodarstvu. Upra-
vičeno poudarja, da je geografija človeka, ko je po fazi zbiranja materiala uspela 
izogniti se prvih determinističnih »zakonov« o vezeh med človekom in prirodo, 
ostala vendar še mnogokje ali zgolj uvod v sociologijo, ali pa postscriptum fizične 
geografije, ki so ga mnogi imenovali zaključno geografsko sintezo. Ko so kon-
kretno realnost človeških združb tako razpeli na tak ali na drugačen okvir, so 
pozabili na njihovo lastno efektnost. Kakšni so geografski vidiki v raziskovanju 
stvarnosti človeških združb, ki niso predmet le geografskega proučevanja, skuša 
nakazati v naslednjih poglavjih. Odnos do etnografije in sociologije, zlasti do 
ameriške »human ecology«, pretresa najprej , vendar ne pove k a j bistveno novega. 
Drugačen je njegov odnos do fizične gografije. S Cholley-jem in Pierrom Geor-
ge-om odločno poudarja prednost geografije človeka. Poudari, kako se je tako 
zvana fizična geografija v zadnjih desetletjih tako razvila, da je danes že samo-
stojna veda, ki se je od geografije če ne formalno, pa vsaj po vsebini že ločila. 
Za geografa je tako ostalo domala nemogoče solidno obvladati znanstvene me-
tode za raziskavanje vseh pojavov v prirodi in poleg tega še vso kompleksnost 
odnosov med ljudmi. Tudi formalna ločitev more prinesti — pravi — le poglo-
bitev raziskavanja v obeh smereh. Enotnost geografije z ozirom na pojave v 
prirodi vidi le v zmožnosti geografa, oceniti sodelovanje prirodnih pojavov na 
razvoj človeških združb. Poznavanje in upoštevanje prirodnih svojstev pa ostane 
vsekakor neobhodno potrebna osnova. 

V drugem delu obravnava avtor značaj geografije človeka z ozirom na 
kompleksnost pojavov, in takoj v začetku odklanja vsak determinizem. Takole 
pravi: »Prirodno okolje ni nekaj stalnega, je le element v kompleksni in spre-
minjajoči se celoti dejanskega geografskega okolja, element, ki še zdaleč ni vedno 
najvažnejši«. Poudarja, da prirodni pogoji človeku bol j kažejo možnosti kot mu 
jih vsiljujejo. Na nekaterih primerih pokaže nato človeka kot glavni agens raz-
voja, ki mu priroda pri njegovem izrabljanju zemeljske površine nudi le večji 
ali manjši odpor. Pojem prirodnega okolja nato še podrobneje analizira in po-
udari, da je treba učinek prirodnih pogojev oceniti le v okviru dejanskega okolja, 
ki je kombinacija fizičnih, bioloških in človeških elementov, kombinacija, ki jo 
človek mnogokje sploh sam vzdržuje. To tembolj, čim bolj je tehnično napre-
doval. Neka j posrečenih regionalnih primerov, ki jih navaja, so dokaz, kako 
struktura človeških združb, njih medsebojni, vplivi, gostota prebivalstva in po-
dedovane skušnje vplivajo na geografsko okolje, ki je današnji izraz človekovega 
sožitja s prirodo. Isti pogledi vodijo avtorja tudi pri koncepciji splošne antro-
pogeografije. Z ozirom na to, da se faktorj i geografskega okolja nenehoma spre-
minjajo in se spreminja tudi njih medsebojni pomen, Le Lannou sploh odklanja 
kot nemogočo neko splošno geografijo človeka, ki bi skušala podati zakone geo-
grafskega procesa. S tem pa potrebe splošnega obravnavanja antropogeografskih 
pojavov ne zanika, toda to ne sme biti neka sinteza geografskih soodvisnosti, 
vedno močno hipotetična, temveč uvod v njihovo raziskavanje. Prvič na j pokaže 
tipične primere, drugič na j s primerjavo drobnih dejstev omogoči globlje razume-
vanje njih pogojenosti, česar drobne študije ne morejo dati, in končno naj uvaja 
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v poznavanje tehnike raziskavanja sosednih znanstvenih panog, ki je geografu 
neobhodno potrebno. Splošna geografija človeka naj bo, tako pravi avtor, vaja 
in kontrola obenem. 

Originalen je tudi zadnji del knjige, k jer je govor o vlogi in smislu geo-
grafije človeka. Po avtorjevem mnenju je n jen namen podati regionalno-geograf-
sko stvarnost. V skladu z njegovo koncepcijo geografije je regionalna geografija 
študij in prikaz regionalnih organizmov. Prirodne ali historične pokrajine, ki so 
bile doslej večini geografov okvir za to vrsto geografskega proučevanja, avtor 
kot osnovo odklanja in smatra, na j bo osnov® regionalne študije resnična geo-
grafska stvarnost, to je regionalni organizem, ki ga ustvarja grupa ljudi, zdru-
žena v skupnem dejstvovanju v enoten kompleks. Teritorialni temelj človeških 
združb smatra s Cholley-jem bolj za rezultat kot za izhodišče premotrivanja. 
Svoje koncepcije regionalnih organizmov pa ne razvija le teoretsko, marveč pri-
kaže v orisu več takih primerov: mesta, industrijske predele, zlasti pa križišča 
vseh vrst. Čeprav se zdi, da bo metoda, ki jo avtor predlaga za regionalno geo-
grafijo, težko povsod uporabna, predstavlja brez dvoma odločen korak naprej . 

Politični geografiji je posvetil avtor posebno poglavje. Odklanjajoč zmote 
nemške geopolitike, vidi nalogo politične geografije v tem, da pokaže bolj, kako 
se uveljavlja politična razdelitev, politične organizacije v geografski sliki, kot pa 
da prikaže vpliv prirode na izobliko političnih teritorijev. Upravičeno ugotavlja, 
kako važni so geografski rezultati čedalje večje politizacije vsega življenja in 
čedalje večje soodvisnosti vseh dežel sveta. Politične tvorbe se mu zde regionalni 
organizmi prve vrste. 

Posebej je treba opozoriti na zadnja dva odstavka. Avtor odločno in po-
gumno zagovarja aktiven odnos geografske znanosti in geografov do družbenega 
življenja, seveda pri vsej znanstveni svobodi. Pri rekonstrukciji in izgradnji 
gospodarstva in naselij lahko geograf koristno sodeluje, zlati pri regionalnem 
planiranju, saj je po svoji znanstveni izkušenosti posebej usposobljen zajeti 
neštete elemente v kompleksno sliko, pokazati, kateri so trajni, kateri pa le 
posledica posebne preteklosti, k je so možnosti za nadaljnj i razvoj in kje so 
nevarnosti enstranskega usmerjanja. 

Mislim, da je aktualnost teh sugestij zlasti očitna v naši družbeni stvarnosti. 
Iz vseh strani te knjige diha živa notranja potreba avtorja, razčistiti, izostriti 
in poglobiti poglede na geografijo, da bo mogla dostojno zavzemati pomembno 
mesto, ki ji po pravici gre v zgradbi človeške znanosti. Vnema, ki ga morda 
tu ali tam vodi do problematičnih zaključkov, je vsekakor bolj pozitivna kot 
pa sterilni molk o antropogeografiji pri sovjetskih geografih. Gotovo je tudi, da 
avtorju ne moremo očitati nedialektičnega gledanja na geografijo, sa j odločno 
odklanja koncepcijo, ki vidi samo v prostoru integralnost geografije. 

Vladimir Kokole ' 

Alfred Hettner, Allgemeine Geographie des Menschen. Herausgegeben von 
H. Schmitthener. I. Band. Die Menschheit. Grundlegung der Geographie des Men-
schen. Stuttgart 1947. Strani 323. 

Gornje, post mortem izdano delo vzamemo v roke z dvojnim zanimanjem: 
zato, ker nam podaja kritični pretres in kompilacijo nemške antropogeografske 
znanosti, ki je v zadnjih desetletjih ka j rada zapadala v nekaterih panogah v eno-
stranost (na primer glede odvisnosti človeka do naravnih pogojev ali glede vloge 
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rase in države v kulturi), in zato, ker smo poznali avtorja Hettnerja doslej kot 
renomiranega fizičnega geografa in kot geografskega metodika ter nas je zani-
malo, kako nam bo podal antropogeografijo. 

V predgovoru nam izdajatelj H. Schmitthenner pojasni, da. je pričujoča 
knjiga le prvi del široko zasnovanega, vso antropogeografijo obsegajočega dela, 
katero je avtor kot svoje doživljenjsko delo zapustil skoraj v celoti dokončano ob 
svoji smrti 1. 1941. Celotno delo bo izšlo v štirih knjigah, v katerih je avtor raz-
delil snov takole: I. Človeštvo. Osnove geografije človeka. — II. Geografija na-
selij in geografija prometa. — III. Gospodarsko življenje. — IV. Geografija na-
rodov in držav (etnična in politična geografija). 

V antropogeografiji, k je r je didaktika še zelo neizdelana, pomeni vsak tak 
poizkus smiselne razporeditve snovi močan korak naprej, posebno če ga da izku-
šen geograf-metodik. Vendar se mi zdi, da gornja razdelitev snovi ne odgovarja 
avtorjevemu gledanju na človeštvo, ki -ga hoče obravnavati le toliko, kolikor je 
sestavni del pokrajine, nje podobe in bistva. Avtor jevo gledanje na vlogo člo-
veka v pokrajini in njegovo odvisnost od prirodnih pogojev, kakor ga spoznamo 
iz poglavij o nalogah in metodah geografije človeka, o bistvu in nastanku člo-
veštva ter o odvisnosti človeka do narave, bi lahko označili za poglobljeni posi-
bilizem, kjer človek sicer odgovarja na prirodne pogoje s svobodno voljo, vendar 
je ta svobodna volja pojmovana kot učinek danih fizično geografskih in antropo-
geografskih pogojev, ki so lahko tudi že prestali učinkovati, a se še ohranjajo 
kot faktor pri človekovi dejavnosti. Človeštvo je torej nazadnje vendar vzročno 
odvisno od prirode (zato mora, kot pravi avtor, voditi geografijo pri obravnavanju 
človeka mišljenje, da so nazadnje osnova vsem razlikam v pojavih različni po-
goji položaja in naravnih svojstev zemeljskih prostorov in krajev, str. 32). 

Po takšnem pojmovanju, ki postavlja vpliv prirodnega okolja močno v 
ospredje, bi pričakovali, da bo avtor najpre j obdelal one panoge antropogeogra-
fije, ki mnogo bolj odražajo današnje fizičnogeografske prilike kot pa samo 
človeštvo. Tako pa odseva iz avtorjeve razdelitve snovi antropocentrično sta-
lišče, ki ga avtor v pregledu razvoja antropogeografske koncepcije sam označuje 
kot teološki ostanek. Priznati moramo, da ima avtorjeva razdelitev snovi svoje 
dobre strani, čeprav se nam dozdeva didaktično nepravilno, če obravnava n. pr. 
promet prej kakor pa gospodarstvo. 

Nadpovprečni pomen knjige je v tem, da ni samo navadna kompilacija 
dosedanjega antropogeografskega znanja. Videti je, da je hotel avtor z njo pri-
spevati k poglobitvi geografskega pojmovanja človeštva in k sistematizaciji antro-
pogeografije. V ta namen je kritično pregledal dosedanji razvoj prvenstveno 
nemške antropogeografije in tudi sorodnih ved, ki obravnavajo človeka. Pri tem 
je napisal veliko svojih misli, ki zaslužijo vso pozornost, ki pa jih v okviru takega 
poročila ni mogoče reproducirati. 

Po orisu nalog in metod geografije človeka, bistva in nastanka človeštva ter 
njegove odvisnosti od narave podaja avtor v poglavju o prirodnih pogojih kra-
tek oris rezultatov lastnega fizično-geografskega proučevanja, v kolikor so važni 
za človeka. Svari pred pretiravanjem enega prirodnega faktorja (n. pr. klime ali 
vegetacije) na škodo drugega, kajti geografija mora, kot meni avtor, obravnavati 
vse pogoje, ki so vplivali ali še vplivajo na človeka; njihov učinek pa se spreminja 
z ozirom na kraj, čas in razvoj človeka. V poglavjih o razširjenosti in preobliko-
vanju človeštva, o rasah (ki jih pojmuje kot klimatske varietete prvotnega člo-
veštva) in kulturah podčrtava dejstvo, da so sodelovali pri razvoju drugačni pri-
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rodni faktorji paleogeografske preteklosti, brez katerih ne moremo razumeti današ-
nje slike človeštva. Priznava avtohtoni razvoj kultur, čeprav ga omeji le na 
dve žarišči, na Azijo in Ameriko. Poudarja, da zapade vsaka prenesena kultura 
na novih tleh modifikaciji pod vplivom mnogovrstnih geografskih pogojev. Po 
razglabljanju o sukcesivnosti oblik gospodarskega življenja, s čimer na j bi bi! 
vezan razvoj človeštva od t. zv. primitivnih, prirodnih, polkulturnih do kulturnih 
narodov, pride do sedanjosti, do evrcxpeizacije m s tem do unifikacije vseh kul-
tur. Žal pa tukaj avtor, ki se je glede pojmovanja vloge rase v kulturi postavil 
ostro v nasprotje tedanjemu času z razcvetom nemškega rasizma (delo je avtor 
pisal leta pred zadnjo vojno!), zagovarja upravičenost Nemčije in drugih zapadno-
evropskih držav do kolonialnega gospostva, čeprav pri tem ni mogel mimo ne-
gativnih posledic belega gospostva na nekatera ljudstva. 

V poglavju o geografski podobi človeštva in njegove kulture podaja pre-
gled velikih antropogeografskih enot po svetu. Posebno plastično opisuje dežele, 
ki jih je spoznal sam na svojih potovanjih (n. pr. Vzhodno Azijo in Južno Ame-
riko). Zadnje poglavje obsega pregled posameznih panog človeškega življenja, 
kjer se posebno opazi avtorjeva tendenca, obravnavati vsak del v luči celote, 
dinamično in z dobro mero zadržanosti do vsakega pretiravanja, kar odlikuje 
vse delo. 

2e po prvi knjigi je soditi, da lahko zadnje Hettnerjevo delo mirno sta-
vim ob njegovo Vergleichende Länderkunde. Zato samo želimo, kar je zapisal 
izdajatelj knjige na konec svojega predgovora: »Naj bi pripomoglo življenjsko 
delo Alfreda Hettnerja in posebno njegova geografija človeka k preoblikovanju 
naše znanosti«. r 

Ivan Gams 

Miroslav Zei, Človek in ocean. Prirodoznanstvena knjižica 6, Ljubljana 
1950. Strani 246. 

Te poljudnoznanstvene knjige ni napisal geograf. Kljub temu zanima njena 
vsebina, ki nam prav nazorno prikaže človekovo udejstvovanje na morju v borbi 
s prirodnimi silami in to v vsem razvoju od prvega posega na morje do danes. 

Snov razdeli avtor po smereh človekovega uveljavljanja na morju v tri po-
glavja: v odkritja, proučevanje in gospodarstvo na morju. 

V prvem poglavju obravnava odkri t ja oceanov, Arktike in Antarktike. Malo 
dalj časa se ustavi pri obravnavi razvoja in načina uporabe plovnih sredstev od 
skromnega čolna brez vesel preko galeje, jadrnice do najmodernejšega parnika in 
motorne ladje. V istem poglavju slika razvoj in uporabo navigacijskih sredstev 
od najprimitivnejših do današnjih. 

V poglavju »Človek proučuje ocean« obravnava velikost oceanov, podmor-
ski relief, slanost, temperaturo in gibanja morske vode. Na zanimiv način pri-
kaže medsebojno odvisnost organskega sveta od drobnega rastlinskega in žival-
skega planktona do največjih morskih živali. 

V obširnejšem poglavju »Človek gospodari oceanu« pridejo na vrsto gospo-
darske možnosti, katere nudi ocean. Pri tem se avtor omeji predvsem na ribolov. 
Obravnava gospodarsko vrednost posameznih vrst rib, nj ih nahajališča in področja 
najmočnejšega ribolova. Opisuje vse načine in tehnične stopnje ribolova, prede-
lave rib in ribjih odpadkov. Prikaže absolutne in relativne vrednosti ribolova po 
posameznih deželah. Na primeru Norveške, ki ima 30 krat manj ribičev kakor 
Japonska, a ti ribiči nalove le 4 krat manj rib, nas prav lepo opozori na vlogo 
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moderne opreme na Norveškem in na zaostale oblike ribolova na Japonskem. V 
posebnem odstavku poudari avtor pomen znanosti v gospodarstvu, razloži metode 
in izsledke proučevanj ter njihovo pomembnost za ribolov v oceanu. Na zanimiv 
način prikaže Jadransko morje v primerjavi z oceanom. Po opisu prirodnih pri-
lik obravnava razvoj in sedanje stanje ribolova ter možnosti v bodočnosti. 

Z geografskega vidika, pa tudi z vidika naslova knjige, bi brez dvoma sodilo 
v knjigo še poglavje o plovbi kot ugodni in ceneni prometni zvezi med deželami 
in kontinenti. Pri obravnavi tega bi sevieda moral poseči v gospodarstvo posa-
meznih predelov, kar ni bil namen avtorja, kateri je kot biolog-prirodoslovec 
posvetil knjigo v večji meri morju kot življenjskemu prostoru živih bitij. 

Posebno je treba pohvaliti prijeten način pripovedovanja in nazorno opremo 
knjige s skicami, slikami in diagrami. Z vsem tem knjiga na lahek način sezna-
nja širše sloje z velikim svetovnim morjem. . . . », 

Vladimir Klemenčič 

Nove razprave srbskih, makedonskih in črnogorskih geografov. V zadnjem 
času je izšlo lepo število razprav srbskih, makedonskih in črnogorskih geografov, 
ki pričajo, da se je znanstveno geografsko proučevanje po vsej naši državi močno 
razmahnilo. 

V Srbiji je poleg razprav, objavljenih v »Glasniku Srpskog Geografskog 
Društva« izšla še vrsta drugih. Med njimi čitamo predvsem ime B. Ž. M i l o j e -
V i č a. Posebno pomembno je njegovo delo B a n a t s k a p e š č a r a , s katerimi 
so se začela posebna izdanja Geografskega instituta Srpske Akademije Nauka 
(Banatska peščara, regionalno-geografska ispitivanja, Beograd 1949, str. 60). V tej 
po obsegu skromni, po vsebini pa bogati regionalni monografiji nam Milojevič 
predstavlja to tako svojstveno pokrajino, katero je proučeval s prav posebno 
ljubeznijo. Zlasti nas zanima novo tolmačenje o nastanku Peščare, ki je ne bi 
ustvarila kosava, kakor se je doslej navadno mislilo, temveč severovzhodni 
vetrovi, ki so v mladem pleistocenu pihali s poledenelih Karpatov. Tudi poglavje 
o naseljih, ki so na Peščari, odnosno na njenem obodu tako svojevrstna in ka-
terih prebivalstvo je tako različnega porekla, zasluži vso pozornost. Razen te 
razprave je B. 2. Milojevič v preteklem letu objavil še dve krajši geomorfološki 
študiji, obe v »Glasu CXCVI Srpske Akademije Nauka, Odelenju prirodno-ma-
tematičnih nauka«, Nova serija 2.. To sta študiji »O k a n j o n š k o j d o l i n i 
d u r m i t o r s k e K o m a r n i c e « in »O S t a l a č s k o j k l i s u r i « . 

V »Srpskem etnografskem zborniku«, knj. LX, v okviru serije »Naselja i 
poreklo stanovništva« (kn. 32) sta izšli dve obsežni antropogeografsko-etnografski 
študiji obeh geografov s skopske univerze. Prva je 123 strani (z registrom 176 
strani) obsegajoče delo A. U r o š e v i č a » N o v o b r d s k a K r i v a R e k a « , 
v kateri avtor objavlja rezultate svojih podrobnih antropogeografskih raziskovanj 
tega področja na skrajnem jugu Srbije, v povirju Južne Morave. Podobnega zna-
čaja je delo J. F. T r i f u n o s k e g a » K a č a n i č k a k l i s u r a « (100 strani, 
z registrom 120), ki podaja prav tako bogato in zanimivo sliko celotnega prouče-
nega področja in posameznih vasi. V obeh knjigah je težišče obravnavanja, pa 
tudi največ zanimivih ugotovitev, v poglavjih o poreklu prebivalstva, manj je 
govora o gospodarstvu in življenju v današnjem, zlasti v najnovejšem času. To 
je razumljivo spričo posebno zanimive prebivalstvene migracijske dinamike, ki 
je vsa zadnja stoletja zajemala te kraje, pa tudi zaradi značaja celotne zbirke 
»Naselja srpskih zemalja«, ki sledi še tradicionalni Cvijičevi zamisli proučevanja 
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regionalne antropogeografije in etnografije. Na makedonska tla je posegel Va-
silije M a t i ć s svojo razpravo o Kočanski kotlini ( K o č a n s k a k o t l i n a , , 
fizičko-geografska ispitivanja. Posebna Izdanja Srpskog Geografskog Društva, 
sv. 28, Beograd 1950, strani 60). Končne je A. U r o š e v i ć objavil še svojo 
urbansko-geografsko monografijo o Kumanovem, tem čisto posebnem, razmeroma 
mladem mestu v severovzhodni Makedoniji ( K u m a n o v o , Godišen zbornik, 
Filosofski fakultet na Univerz tetot-Skopje, knj. 2, 1949). 

Preteklo leto je prineslo razveseljiv pojav: prvo strokovno geografsko knjigo, 
ki je izšla v Črni gori (J. L. V u k m a n o v i č , G e o g r a f s k i p r e g l e d 
C r m n i c e , Cetinje 1950, str. 45). Knjižica je sicer drobna ter po opremi 
skromna, pa zato nič manj dobrodošla. V n je j nam avtor daje prav dober regio-
nalnogeografski pregled Crmnice, geđgrafsko zaključene in zaradi srednjetriadnih 
plasti s flišnim značajem sorazmerno rodovitne in naseljene pokrajine, ki se pri 
Virpazarju odpira proti Skadarskemu jezeru ter se s svojim zelenilom prijetno 
razlikuje od ostalega, pustega oboda Skaderske kotline in sploh vse gole kraške 

C r n e g 0 r e - . S. Ilešič 

Kongres geografa Jugoslavije I, Zagreb, 1950, strani 168. — Skoraj po pol-
drugem letu je izšlo v redakciji dr. J. Rogliča poročilo o kongresu jugoslovanskih 
geografov, ki je bil od 3. do 8. oktobra 1949 na Reki, v Puli in Gorici. 

Publikacija prinaša najprej kronološko poročilo o poteku zborovanja, pred-
vsem pa ponatis referatov, ki so jih tam brali posamezni avtorji. Po vsebini jih 
lahko razdelimo v tri skupine. Prva obsega referate o naših novoosvobojenih 
krajih. O njihovi značilnosti in pomembnosti poroča dr. J R o g 1 i ć , ki je pri-
speval tudi geografski oris Reke in njene funkcije. Dr. S. I l e š i č nas seznanja 
s problematiko naše zapadne meje. O zapadni Istri in o Puli posebej govori 
referat dr. I. R u b i ć a , a o Gorici in Goriškem referat dr. R. S a v n i k a. 
Druga skupina obsega referate o pouku geografije na univerzah (referent dr. B. 
M i 1 o j e v i ć) in na ekonomskih fakultetah posebej, dalje o pouku na visokih 
pedagoških šolah (R. B o š n j a k ) , na gimnazijah (J. K o s m a t i n), na učite-
ljiščih (Z. P r i s e 1 a c) ter strokovnih šolah (R. P e t r o v i č ) . V tretjo skupino 
spadata referata akademika dr. dr. P. J o v a n o v i ć a o sodobnih težnjah v geo-
ografiji in akademika dr. A. M e l i k a o nalogah in organizaciji našega strokov-
nega dela. Temu so priloženi še spisek udeležencev in zapisnika sestankov ini-
ciativnega odbora Sveta geografskih društev, ki sta bila na Pokljuki in pozneje 
v Beogradu. 

Že ta kratek pregled pokaže, da sodi publikacija med ona dela, ki na j bodo 
v ročni knjižnici vsakega jugoslovanskega geografa. », . . 

Vladimir Kokole 

Pregled revij 

Glasnik Srpskog Geografskog Društva, Beograd, Sveska XXX (1950), br. 1 — 
J. C v i j i ć , Stare otoke Popova Polja i hidrografske zone u karstu — M. M i -
l o s a v l j e v i ć , Odnos izmedju minimalne temperature na 2 m i na 5 cm iznad 
zemlje u Beogradu — J. T r i f u n o s k i , O stočarstvu na Zedenu — A. 
B l a n c , Francuske studije o agrarnoj geografiji. 
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Geografski Glasnik, Zagreb, XI—XII (1949/50): J. R o g l i c , O geograf-
skom položaju i ekonomskom razvoju FNR Jugoslavije — A. C h o 11 e y , Nove 
tendencije u francuskoj geografiji — B. Ž. M i 1 o j e v i ć , Baranjska lesna zaravan 
— I. R u b i ć , Geografsko odredj ivanje okolice grada — B. G u š i ć , Prilog no-
sogeografiji Makedonije — M. Š e n o a , Prilog poznavanju starih imena naših 
otoka — A. B l a n c , Ogulinsko polje — Z. D u g a č k i , Zumberačka gora — 
A. J u t r o n i ć , Prilog poznavanju stočarstva na Braču — O. L a h m a n , Naši 
iseljenici oko ušća Mississippi ja — J. R o g l i ć , Čepićko polje — I. R u b i ć , 
Oluja nad srednjom Dalmacijom i poplava Soltanskog polja (rujan 1948) — K. 
Š i m e k — Š k o d a , Popis stanovništva Jugoslavije godine 1948 — N. P e r s i e , 
Boksitna područja u Jugoslaviji. 

Izvesti ja Vsesojuznogo Geograf ičeskogo Občestva, Izdatel'stvo Akademiji 
Nauk SSSR, Leningrad, Tom 81 (1949), 5: S. V. K a l e s n i k , Priroda Antarktiki 
— I. J. G u r v i č , Vlijanie obščestvenogo stroja na ob'em i harakter rabot po 
Iesonasaždeniju — A. O. K o n s t a n t i n o v , Tempi rosta gorodov SSSR i kapi-
talističeskih stran. Tom 82 (1950) 1—6: S. V. K a l e s n i k , Značenie trudov 
J. V. Stalina dlja geografiji — D. L. A r m a n d , Opit matematičeskogo analiza 
svjazi meždu tipami rastiteljnosti i klimatom. — M. A. F o r t u n a t o v i V. D. 
S e r g i e n k o , Novie dannie po morfometriji Aral'skogo morja — A. P. 
U s p e n s k i j , K hidrohimiji Aral'skogo morja — L. J. Z i m a n , Ob ekonomi-
českom razvitiji Aljaski — S. P. H r o m o v , Geografičeskoe razmeščeme kli-
matologičeskih frontov — V. L. K o t e P n i k o v , Ob izmeneniji geografičesko j 
sredi sel'skohozjaistvennoj dejatel 'nostju čeloveHa — G. A. A r g a n a t , Sovre-
mennaja Grenlandija — G. M. V a s i l e v i č , Po kolhozah džugdirskih zvenkov 
— B. V. P j a s k o v s k i j , O klassifikaciji osadočnih porod i donnih otloženij 
po mehaničeskom sostavu — B. V. P j a s k o v s k i j , O putjah k razrešeni ju 
suščnosti processa lessoobrazovanjja — S. P. H r o m o v , Musson kak geografi-
českaja real'nost' —"V. A. N o v i č k i j . Ob ekonomiki Tuvinskoj avtonomnoj 
oblasti •— G. M. V I a s o v — J. F. Č e m e k o v , Osnovnie etapi formirova-
nija reljefa poluostrova Kamčatki v četvertičnij period i ego geomorfologičeskoe 
rajonirovannie — V. A. Gr o s s g e i m , O smeščeniji glavnogo vodorazdela 
Bol'šogo Kavkaza — S. S. Š n a i d e r, Birma — kolonija britanskogo imperializma — 
D. G. P a n o v , O podvodnih landšaftah Mirovogo okeana — K. K. M a r k o v , 
Ošibki akademika A. A. Grigoreva — M. V. T r o n o v , Hionosfera i snegovaja 
linija — B. N. G o r o d k o v , Morozovaja treščinovatistost' gruntov na severe — 
J. D. D m i t r e v s k i j , Anglo-Egipetski j Sudan — A. A. G o I u b e v a , O »cer-
nili burjah« i merah borbi s nimi. 

Izvestija Akademiji Nauk SSSR, Serija geografičeskaja i geofizičeskaja, 
Tom XIV (1950) 1—6: O. S. B e r l j a n d , Raspredelenie atmosfernogo davlenija 
po poverhnosti zemli v slučae stacionarnoj zonalnoj cirkulaciji atmosferi — A. 
S. M o n i n, Dinamičeska ja turbulentnost' v atmosfere — K. V. B r o d o v i c k i j. 
Metodika ob'ektivnoj ocenki uspešnostei predskazanij po universal'noj škale — 
P. N. K r o p o t k i n , Kozmogoničeskaja teorija O. J. Šmidta i stroenie zemli — 
E. M. F e i g e l ' s o n , Raspredelenie temperaturi zemnoj atmosferi po visote. 

Revue de Géographie humaine et d'Éthnologie, Paris, 1ère année (1948/49) 
1—4: P. D e f f o n t a i n e s , Défense et illustration de la géographie humaine — 
A. L e r o i - G o u r h a n , Ethnologie et géographie humaine — P. D e f f o n -
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t a i n e s , Essai de classification des genres de vie montagnards; la vie pastorale 
en montagne — J. F a u b l é e , A Madagascar, les Villages Bara, site, migration, 
évolution — A. G. H a u d r i c o u r t , Contribution a la Géographie et a l'ethno-
logie de la voiture — F. G. C a r t e r , Géographie des plantes, Géographie hu-
maine et Ethnologie en Amérique du Nord. Culture du maïs et civilisations des 
Indiens — R. P i n o n , Le déplacement des populations en Europe — J. D e 
D a i n v i l i e , Un problème posé: Habitation et types de peuplement sur la 
rive occidentale du Lac Tchad — J. D r e s c h , Villes congolaises, Étude de 
Géographie urbaine et sociale — M. P e r v è s , Parmi les Fang de la Forêt equa-
toriale — R. L e f r a n c , Le film et l'enseignement de le Géographie humaine — 
A. S a v o r i n , Géographie de l'énergie atomique — J. G u i a r t , La route du 
Kola — J. R i c h a r d — M o l a r d , Démographie et .structure des sociétés negro-
peul — R. L e f è v r e Cacao et Café, cultures »révolutionnaires«, l'évolution des 
peuples de la forêt — J. F e s t y , Maisons de terre et de pierre, toits de joncs 
et de tuiles dans le Marais Breton (Vendée) — A. C a y l a , Types de toits et 
pigeonniers dans l'habitation rurale du Quercy — H. P r a t , La transhumance des 
machines agricoles aux États-Unis. 

Bulletin de la Société Belge d'Études Géographiques. Louvain. Tome XV111 
(1949), 2: C. P e t i t , Les fondements géographiques du Port d'Anvers — Tome 
XIX (1950) 1—2: M. A. D u m o n t , Les migrations ouvrières du point de vue 
de la délimitation des zones d'influence urbaine et la notion de zone d'influence 
predominante — J. A. S p o r c k , Le role d'eau dans l'économie industrielle 
actuelle de la region vérvietoise»— W. E. B o e r m a n , Econoniische geographie 
en haar eigen centrale probleem — P. G o u r o u , Progrès de la connaissance 
géographique du Congo Belge — L. D e S m et. Steden van Zuid-Oostvlanderen. 

Geographical Journal, London, Vol. CXV (195Ü) 1—6: C h . A. F i s h e r , 
The Expansion of Japan: A Study in Oriental Geopolitics — T h . H e y d e r -
d a h 1, The Voyage of the Raft Kon-Tiki — S. W. W o o l d r i d g e - S. H. 
B e a v e r , The Working of Sand and Gravel in Britain — T. P h i 11 i p p s, The 
Natural Sciences in Africa: The Belgian Natural Parks — M. M. S w e e t i n g , 
Erosion Cycles in Limestone Caverns in the Ingleborough District — R. W. 
F a i r b r i d g e , Landslide Patterns On Oceanic Volcanoes and Atolls — R. 
W. F e y l i n g - H a n s s e n , Changes of Sea-level in West Spitsbergen — D. P. 
M a s o n , The Falkland Islands Dependencies Survey: Explorations of 1947—48 
— N. R. W i l l s , The Growth ob the Australian Iron and Steel Industry — 
R. G. G o o d c h i l d , Roman Tripolitania: Reconnaisance in the Desert Fron-
tier Zone. — Vol. CXVI (1950) 1—6: E. L y n a m , English Maps and Map Makers 
of the Sixteenth Century — E. B. W o r t h i n g t o n , Geography and Develop-
ment in East Africa — J. M. H o u s t o n , Irrigation as Solution to Agrarian 
Problems in Modern Spain — F. H. W. G r e e n : Urban Hinterlands in England 
and Wales: An Analysis of Bus Services — W. T h e s i g e r , Desert Border-
lands of Oman — P. L l o y d , New British Explorations in Nepal — R. H e i -
n e - G e l d e r n , Heyderdahl's Hypothesis of Polynesian Origin: Criticism — 
E. G. R. T a y 1 o r , The Origin of Continents and Oceans: A Seventeenth Cen-
tury Controversy — W. A. M a c f a y d e n , Vegetation Patterns in Semi-desert 
Plains of British Somaliland — E. G o r d o n , A Land Use Map of Kuntaur in 
the Gambia — O. G. S. C r a w f o r d - , Some Linear Earthworks in the Danube 
Basin. 
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Geographical Review, published by the American Geographical Society of 
New York, 1950, April; W. C. F i e l d and M. M. M i l l e r , The Juneau 
Ice Field Research Project — D. B. L a w r e n c e , Glacier Fluctations for Six 
Centuries in Southeastern Alaska and its Relation to Solar Activity — S i r r i 
E r i n ç , Climatic Types and the Variation of Moisture Regions in' Turkey — 
K i n j i I m a n i s h i : Ecological Observations on the Great Khingan Expedition 
— M. W. L a u b e n f e l s , Ocean Currents in the Marshall Islands — O. H. 
K. S p a t e . Taking Stock in India — O. H. K. S p a t e - E. A h m a d , Five 
Cities of the Gangetic Plain: A Cross Section of Indian Cultural History — 
1950, October: L. W a i b e l : European Colonization in Southern Brazil — G. 
T a y l o r : Hobart to Darwin: An Australian Traverse — E. S. M u n g e r 
Water Problems of Kitui District, Kenya — J. F. F o w l e r , Some Problems of 
Water Distribution Between East and West Punjab — R. O. W h y t e . The Phy-
togeographical Zones of Palestine — F. K. H a r e , Climate and Zonal Divisions 
of the Boreal Forest Formation in Eastern Canada — J. M. M a y , Map of 
World Distribution ob Poliomyelitis — M. S a n d e r s o n : Measuring Potencial 
Evapotranspiration at Norman Wells, 1949 — 1951, January: G., W r i g l e y , 
Isaiah Bowman — J. E. O r c h a r d , ECA and the Dependent Territories — 
W. E. R u d o l p h , Chuquicamata Twenty Years Later — F. K n i f f e n , The 
American Covered Bridge — D. H. K. L e e , Thoughts on Housing for the Hu-
mid Tropics — R. G. B o w m a n, Land Settlement in Queensland: A Review. 

Geography, London, Vol. XXXV (1950) l ^ t : H. L i n d s a y , Geography 
and the Museum — W. H. P a r k e , Settlement in Sussex, 1840—1940 — B. H. 
D e n i n g , Greater Syria: A Study in Political Geography — C. J. R o b e r t -
s o n , Economic Geography and Geonomics — W. C. B r i c e , The Cycle of the 
Seasons in the Middle East — E. K. C o o k , A Note on Irrigation in Ceylon — 
J. A. T a y l o r , An Agriculural Borderland in South-West Lancashire — N. V. 
S c a r f e , Geography and Social Studies in U. S. A. — H. T h o r p e , Some 
Aspects of Rural Settlement in County Durham — E. J o n e s , Tregaron, A. 
Welsh Market Town — G. L i n g h t o n , British Guiana — A. S o m m e , 
The Physical Background of Norwegian Agriculture — A. S o m m e , Norwegian 
Agriculture and Food Supply — J. M. C 1 e g g , The Teaching of Geography in 
Norwegian Grammar Schools — S. R. E y r e , Between the Tasman Sea and 
the Blue Mountains — H. J. W a r m a n , Geographic Approaches to Social 
Education. 

Bolletino della Società Geografica Italiana, Serie Vi l i , Vol. III (1950) 1—5: 
M. R. P r e t e , Ricerche su alcuni laghetti dell'Appennino ligure-emiliano — 
C. F. C a p e l l o , Le sedi trogloditiche preistoriche e storiche nel Piemonte alpino 
— O. B a l d a c c i , Osservazioni di geografia antropica sulla Val Soana (Alpi 
Graie) — M. R i c c a r d i , Carta della distribuzione della popolazione sparsa e 
dei centri in Abruzzo — M. O r t o l a n i , Ricerche sul popolamento della pia-
nura ferarese — O. B a l d a c c i , Sul Carsismo di superficie nel ripiano di San 
Giovanni Rotondo (Promotorio Garganico) — U. T o s c h i , Tre libri di geo-
grafia urbana — A. M o r i , Gli impianti idroelettrici dall'alto Flumendosa e 
l'economia della Sardegna — G. M a r a n e l l i , I problemi del caucciù. 

Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft, Wien, Band 91 (1949), 1—12: 
H. T o l l n e r , Die Depression ostalpiner Firngrenzen von 1947 auf 1948 — L. 
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B r a n d s t ä t t e r , Zur Frage der Schichtlinienkarte — S. M o r a w e t z , Zur 
Frage der Eiserosion — R. H e c k l , Die Landschaften Oberösterrreichs im 
Spiegel des Bauernhauses — H. R i p p e l , Die industrielle Entwicklung des 
Landes Salzburg — R. M a y e r , Die Londoner Stadtplanung — E. M e i n h a r d , 
Zu Wirtschafts-, Siedl ungs- und Verkehrsgeographie des modernen Caracas — 
H. R i p p e l , Salzburgs Holzwirtschaft und Sägeindustrie — G. M o s s i e r , 
Die jungsteinzeitlichen Schädelbecher von Taborac bei Drassburg, Burgenland — 
W. H e i n r i c h , Zur Lösung der städtischen Wohnungsfrage — J. S o l c h , 
Der internationale Geographenkongress in Lissabon — Ch. E x n e r , Beitrag zur 
Kenntnis der jungen Hebung der östlichen Hohen Tauern — F. W a l d n e r , 
Höhlen am Unterberg bei Pernitz-Muggendorf — J. M i t t e r b a c h , Der geo-
graphische Moment in Grenzziehungsproblem — J. N e u n t e u f l . , Oesterreichs 
Anteil an der Erforschung der Arktis — K. P e r o s , Heilpflanzen in Oesterreich 
— R. S p e k , Zur Statistik von Rumänien; — Band 92 (1950), 1—6: S. M o r a -
w e t z , Zur Oberflächengestaltung der Ostalpen — H. T r i m m e 1, Beob-
achtungen zur Frage der Raumbildung in der Badlhöhle, Steiermark — F. A u r a -
d a , Die »Kraftwerke« am Kamp — H. B o b e k , Aufriss einer vergleichenden 
Sozialgeographie — H. L ö s c h n e r , Zur begrifflichen Unterscheidung von 
Karte und Plan — F. A u r a d a, Klimaschwankungen der Gegenwart — S. M o -
r a w e t z , Zur Frage der Rinnenbildung — J. F i n k , Neue Wege in der Boden-
kunde — G. S t r a t i l - S a u e r , Birdjand, eine ostpersische Stadt. 

^Jeog^aphica Helvetica, Bern, IV (1949) 3—4: H. B r a s c h l e r , Melioratio-
nen und Lançjschaftsbild in Kanton St. Gallen— H. T a n n e r , Verkehrsprobleme 
Kolumbiens — H. B o e s c h , Die amerikanische Schwerindustrie — C. F a e s -
s l e r , Die jüngste Entwicklung der Nordostküste Ostkanadas — E. G e r b e r , 
Neuere Deutungen von mitteleuropäischen Oberflächenformen — M. G s c h w i n d , 
Der gegenwärtige Stand in der Bauernhausforschung in der Schweiz — A. 
D a m i , Une nouvelle carte linguistique de la Suisse — J. H e n n i n g e r , Der 
geographische Horizont der Erzähler von 1001 Nacht — M. G u s i n d e , Über 
die Eigenart der afrikanischen Pygmäen — O. R e g e l , Landschaft- und PHan-
zenverein — V (1950) 1—2: H. G u t e r s o h n . Die Freibçrge der Berner Juras 
— S. C h a n t a l . Le Grand-Duché de Luxembourg — H. W i l h e l m y , Die 
spanische Kolonialstadt in Südamerika — H. S c h o l i t z , Die geographische 
Wissenschaft in China — O. W i d m e r , Wirtschaftsgeographische Schizze Por-
tugals — P. K ö c h 1 i , Südmarokko. 

Carinthia I, 139. Jahrgang (1949) 1—3: R. W u r z e r , Die bauliche Entwick-
lung Villachs von Urzeit bis zum Beginn der Neuzeit — E. K r a n z m a y e r , 
Kärntner Bauernkost und ihre Geschichte — M. W u t t e , Zur Geschichte der 
Edlinger — E. K r a n z m a y e r : Die wichtigsten Kärntner Ortsnamen. 
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Kronika 

Ustanovitev Sveta geografskih društev FLRJ 

Prvi kongres geografov FLRJ, ki je bil v Istri in v Slovenskem Primorju 

oktobra 1949, je dal pobudo za ustanovitev Zveze geografskih društev FLRJ. 

Iniciativni odbor, ki ga je v ta namen izvolil kongres, je pripravil vse potrebno 

za to ter je na svojem sestanku v Beogradu dne 21. novembra 1950 ustanovil 

Svet geografskih društev FLRJ. Namen Sveta je, da pospešuje sodelovanje med 

geografskimi društvi v naši državi, da skrbi za organizacijo rednih kongresov 

geografov Jugoslavije ter da zastopa geografsko stroko doma in v inozemstvu. 

Svet nima stalnega sedeža. Njegov sedež je tam, kjer ima sedež tisto Geografsko 

društvo, ki mu je bilo poverjeno za dobo med dvema kongresoma vodstvo Sveta. 

Svet vodita plenum in izvršni odbor. V plenumu ima vsako republiško Geograf-

sko društvo do tri zastopnike, funkcionarji izvršnega odbora pa so iz vrst društva, 

kjer ima svet trenutno svoj sedež. Za tekočo poslovno dobo vodi Svet Srpsko 

Geografsko društvo v Beogradu. 

Drugi kongres geografov FLRJ 

V fmislu sklepa prvega kongresa geografov FLRJ iz 1. 1949 bo drugi kongres 

letos, 1. 1951, v LR Makedoniji. Začel se bo v Skopi ju, glavno zasedanje pa bo v 

Ohridu. Trajal bo od 21. do 29. septembra. Geografsko društvo N R Makedonije 

je s podporo Sveta Geografskih društev FLRJ izvedlo že vse organizacijske pri-

prave. Zaradi tehničnih težav je število delegatov Geografskih društev omejeno 

na 241). Od tega jih bo 75 iz NR Srbije. 50 iz NR Hrvatske, 40 iz N R Makedo-

nije, 30 iz LR Bosne in Hercegovine in 10 iz LR Crne Gore. 35 delegatov ljub-

ljanskega Geografskega društva je na osnovi določb v novih društvenih pravilih 

že izbral društveni odbor na svojih sejah v maju 1951. O podrobnostih bodo 

delegati pravočasno obveščeni. Svet za prosveto in kulturo LRS je že obljubil 

denarno podporo za nje. 

Geografsko društvo v Ljubljani v društvenem letu 1950 in v prvi polovici leta 1951 

V dobi od zadnjega poročila o društvu v lanskem »Geografskem vestniku< 

beleži društvena kronika te-le pomembnejše dogodke. 

V novembru 1. 1950 so se delegati društva udeležili ustanovnega sestanka 

Sveta Geografskih društev FLRJ v Beogradu. 

V novo ustanovljeni Svet za prosveto in kulturo LRS je odbor Geografskega 

društva na svoji seji dne 21. maja 1951 izvolil za svojega zastopnika društvenega 

predsednika tov. univ. prof. dr. Antona M e 1 i k a. 

Redni strokovni članski sestanki so imeli ta-le program: 8. III. 1950 univ. 

prof. dr. Josip R o g l i c iz Zagreba, »O pojmu Balkanskega polotoka«; 14. IV. 

1951 univ. prof. dr. Svetozar 11 e š i č , »Diskusija o sovjetski ekonomski geo-

grafiji«; 28. IV; 1950 prof. dr. Valter B o h i n e c »Kartografska podoba sloven-
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ske zemlje od antike do danes«; 12. V. 1950 prof. dr. Nikola. P e r š i ć iz Zagreba 

»Boksit in aluminij«; 16. II. in 14. HI. 1951 prof. dr. Valter B o h i n e e »O naši 

kartografiji po osvoboditvi«; 28. II. 1951 prof. dr. Roman S a v n i k »Solarne v 

Istri«; 4. IV. 1951 univ, prof. dr. Josip R o g l i e iz Zagreba »O geografiji v Veliki 

Britaniji« in 25. IV. 1951 univ. doc. Cene M a l o v r h »Poizkus klasificiranja po-

vršinskih oblik s stališča ekonomske geografije«. 

Redni občni zbor društva je bil dne 2. februarja 1951. Na njem so člani iz-

volili tale odbor: dr. Anton Melik, predsednik; dr. Ivan Rakovec, podpredsednik; 

dr. Svetozar Ilešič, prvi tajnik; Stane Zrimec, drugi tajnik; Vladimir Leban, 

blagajnik; dr. Valter Bohinec, gospodar; Vladimir Kokole, knjižničar; Cene Ma-

lovrh, upravnik; Jože Kosmatin, načelnik odseka za šolsko geografijo; France 

Planina, načelnik odseka za kartografijo; Igor Vrišer, načelnik študentskega od-

seka; Silvo Kranjec, dr. Roman Savnik in Jože Kos, revizorji. 

Po sklepu rednega občnega zbora je društveni odbor sklical za 14. III. 1951 

izredni občni zbor, ki je imel za nalogo, da pretrese odborov predlog za spre-

membo društvenih pravil. Sprememba je bila potrebna zaradi nove opredelitve 

rednega in izrednega članstva. Spremenjeni so bili predvsem čl. 3., 4. in 5. dose-

danjih pravil. Spremenjena pravila, ki jih je sprejel občni zbor in odobrilo Mi-

nistrstvo za notranje zadeve LRS, objavljamo v celoti posebej. 

Na izrednem občnem zboru je bila sprejeta še resolucija, naslovljena na 

ministrstvo prosvete LRS, v kateri društvo podpira težnjo Državne založbe Slo-

venije, da se skuša najti pot za skorajšnjo izdajo šolskega atlanta, ki je v pripravi. 

Geografsko društvo je bilo od Centralne ljudske univerze v LjuMjani po-

vabljeno, da sodeluje s svojimi predavatelji pri njenih poljudnih predavanjih. 

Pri tem sta sodelovala tov. prof. dr. Svetozar I l e š i č s predavanji »Kontinenti 

bodočnosti« in »Potovanje po zapadni Virginiji« ter pokojni dir. Jože K o s s m a -

t i n s temo »Kanada — nova imperialistična sila«. 

PRAVILA 
GEOGRAFSKEGA DRUŠTVA V LJUBLJANI 

I . 

Ime in sedež društva 

CI. 1 

Društvo se imenuje »Geografsko društvo« v Ljubljani. Sedež društva je na 

univerzi v Ljubljani. Delovanje društva obsega področje vse Slovenije. 

II. 

Namen in sredstva društva. 

Čl. 2 

Namen društva je vsestransko pospeševati geografsko znanost in njeno 

popularizacijo. Ta namen dosega s tem, da: 

1. organizira yi podpira raziskovanja v vseh panogah geografije, predvsem 

na domačih tleh, 

2. izdaja publikacije zlasti »Geografski vestnik«, 
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3. prireja predavanja, sestanke, ekskurzije, razstave, kongrese in podobno, 

4. je v zvezah s sorodnimi društvi in korporacijami doma in na tujem, 

posebno z zameno publikacij, 

5. po možnosti podpira s publikacijami, denarnimi sredstvi itd. delo do-

mačih javnih geografskih in sorodnih institucij. 

čl. 3 

Sredstva društva so: članarina, ustanovnina, darila, podpore, dohodki od 

publikacij, prireditev in podobno. Višino članarine določa občni zbor. Izredni 

člani plačajo polovično članarino. 

III. 

Člani društva. 

Čl. 4 

Društveni člani so: redni, izredni, ustanovni in častni. Redni člani lahko 

postanejo vsi tisti, ki so strokovno izobraženi v geografiji ali v strokah, ki so z 

geografijo tesno povezane. V izjemnih primerih lahko postane redni član tudi 

kdor nima formalne strokovne izobrazbe, če se aktivno in z uspehom udejstvuje 

v geografiji. Izredni člani postanejo lahko študentje geografije na univerzi ali 

na višji pedagoški šoli in drugi, ki se zanimajo za geografsko znanost ter žele 

v njej sodelovati ali jo podpirati. Redne in izredne člane sprejema na predlog 

dveh rednih članov društveni odbor. Posebno aktivne izredne člane lahko odbor 

sprejme med redne člane. 

Ustanovni člani plačajo enkratno ustanovnino, ki jo določa občni zbor. Spre-

jema jih društveni odbor. 

Častne člane voli občni zbor v priznanje posebnih zaslug za geografsko 

znanost. Častni člani ne plačujejo članarine. 

Čl. 5 

Redni člani imajo pravico: 

1. udeleževati se občnih zborov, stavljati na in jih predloge, razpravljati, 

glasovati, voliti in voljeni biti, 

2. uporabljati društveno knjižnico, 

3. udeleževati se drugih društvenih prireditev. Pri prireditvah z omejenim 

številom udeležencev (ekskurzijah, kongresih) imajo prednost člani, ki jim je 

geografija po izobrazbi glavna stroka, med njimi pa tisti, ki se aktivno udejstvu-

jejo v društvu in v geografski znanosti vobče. O tem odloča društveni odbor, 

4. prejemati društvena izdanja po znižanih cenah. 

Izredni člani imajo pravico: 

1. udeleževati se občnih zborov s posvetovalnim glasom, 

2. uporabljati društveno knjižnico, 

3. udeleževati se drugih društvenih prireditev. Pri prireditvah z omejenim 

številom udeležencev imajo prednost redni člani, 

4. prejemati društvena izdanja po znižanih cenah. 

Študentje (redni in izredni člani) so organizirani v študentskem odseku. 

Dolžnost vsakega člana je pospeševati društvene namene in ravnati se po 

društvenih pravilih. 
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Cl. 6 

Članstvo preneha z izstopom, izbrisom, izključitvijo ali smrtjo. Odboru pri-

javljen izstop ne odvezuje člana dolžnosti, da plača članarino za tekoče poslovno 

leto; člana, ki se je hudo pregrešil zoper ugled društva ali zoper njegove namene 

in koristi, sme odbor izključiti. Proti temu je dopusten priziv na občni zbor. 

IV. 

Uprava društva. 

Čl. 7 

Društvene posle upravljajo: 

1. občni zbor, 

2. odbor, 

3. uredništvo društvenih publikacij, zlasti »Geografskega vestnika«, 

4. trajni ali začasni odseki, komisije in podobno. Kot trajna odseka delujeta 

Odsek za šolsko geografijo in Študentski odsek. 

Čl. 8 

Poslovno leto društva se sklada s koledarskim letom. Redni občni zbor se 

vrši vsako leto najkasneje do konca meseca marca. 

Naloge občnega zbora so: 

1. da sklepa o odobritvi poročil odbora in uredništva, poročil revizorjev, 

o odobritvi proračuna za preteklo in proračuna za prihodnje leto, 

2. da voli predsednika in sedem odbornikov ožjega odbora 

3. da voli uredništvo društvenih publikacij, zlasti »Geografskega vestnika«, 

4. da voli-načelnika Odseka za šolsko geografijo, Študentskega odseka ter 

drugih trajnih ali začasnih odsekov. Predlog za načelnika Študentskega odseka 

stavi zastopstvo tega odseka samo in to izmed rednih članov. Občni zbor ga 

sprejme ali odkloni, 

5. da voli tri revizorje, 

6. da voli častne člane, 

7. da sklepa o predlogih odbora ali članov, o spremembi društvenih pravil, 

o razdružitvi društva in o prizivih zoper izključitev članov. Predloge za občni 

zbor naj člani predlože odboru vsaj osem dni pred občnim zborom. Če te prijave 

niso izvršili, sklepa občni zbor o dotičnih predlogih le, če jim prizna nujnost 

z dvetretjinsko večino navzočih rednih članov, 

8. da določa članarino in ustanovnino. 

Kraj in čas občnega zbora razglasi odbor vsaj osem dni poprej. Občni zbor 

je sklepčen, če se zbere ob določeni uri vsaj polovica v Ljubljani bivajočih 

rednih članov. Če se to ne zgodi, potem se vrši četrt ure pozneje občni zbor, 

ki je sklepčen ob vsakem številu članov. Predlog o razidu društva obvelja le z 

dvetretjinsko večino, če je navzoča polovica rednih članov. Ta predlog mora 

biti objavljen, v vabilu za dotični občni zbor. Za vse ostale sklepe zadošča ab-

solutna vecinà navzočih rednih članov. 

Odbor sme sklicati izredni občni zbor, kadar koli se mu zdi potrebno. Če 

je prejel tozadevno pismeno zahtevo najmanj 25 rednih članov, pa je odbor 

dolžen sklicati izredni občni zbor najkasneje v 14 dneh. 
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Cl. 9 

Odbor tvori ožji odbor, to so predsednik, podpredsednik, prvi tajnik, drugi 

tajnik, blagajnik, gospodar, upravnik in knjižničar ter poleg njih še zastopnik 

uredništva in načelniki odsekov. Po potrebi sme odbor kooptirati za določene 

naloge do dva člana. Odbor sklepa in odloča o vseh važnejših društvenih zade-

vah. ki niso pridržane občnemu zboru. Odbor je sklepčen, če je navzoča razen 

predsednika ali podpredsednika kot njegovega namestnika, vsaj polovica od-

bornikov. Pri sklepanju odloča navadna večina. 

Cl. 10 

Odborniki izvolijo iz svoje srede vse funkcionarje razen predsednika, za-

stopnika uredništva in načelnikov odsekov, ki jih voli občni zbor. Funkcija od-

bornika v ožjem smislu in zastopnika uredništva ali načelnika odseka more biti 

združena v eni osebi. 

Važne društvene listine podpisujeta predsednik in tajnik, važne blagajniške 

zadeve pa predsednik in blagajnik. 

Cl. 11 

Odseki so lahko stalni ali začasni z značajem komisije za kako določeno 

nalogo. Ustanovitev trajnega ali začasnega odseka sklene občni zbor. Načelnike 

odsekov voli občni zbor ter jih pooblasti, da si po lastni uvidevnosti organizi-

rajo svoje delo-

Trajne odseke more ukiniti občni zbor, začasni odsek preneha z delova-

njem ko je opravil svojo nalogo, vendar mora podati poročilo ла prvem rednem 

občnem zboru. 

Trajna odseka za šolsko geografijo in Študentski odsek delujeta popolnoma 

samostojno. Njuna načelnika poročata tako na občnem zboru kot na odborovih 

sejah o njunem delovanju. Ož j i odbor za delo odsekov ne odgovarja. 

Cl. 12 

Naloga uredništva je skrbeti, da izide »Geografski vestnik« vsako leto vsaj 

enkrat. Priprava in objava člankov iz šolske geografije spada v delokrog Odseka 

za šolsko geografijo, ki more izdajati tudi svoja posebna izdanja. 

Cl. 13 

Revizorji imajo pravico dobiti vsak čas vpogled v delo odbora, posebno 

pa blagajnika. Pred občnim zborom morajo pregledati račune za preteklo poslovno 

leto in društveno knjižnico in o tem poročati občnemu zboru. 

Cl. 14 

Razsodišče poravnava spore med člani, ki izvirajo iz društvenega razmerja. 

Vsaka stranka si izvoli po enega razsodnika, ki sta redna člana društva, t a dva 

pa izbereta tretjega člana za predsednika. Razsodišče sklepa z večino glasov. 

Pri enakem številu odloča predsednik. Proti odloku razsodišča ni priziva. Raz-

sodišče lahko izreče grajo, odredi izgubo društvenih funkcij, izključitev in po-

vračilo storjene škode. 
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V. / 

Zastopanje društva. 

Cl. 15 

Na zunaj zastopa društvo predsednik, če je ta zadržan, podpredsednik, 

ali odbornik, ki ga določi predsednik. 

ČL 16 

Društveni pečat je štampiljka z imenom društva. 

Čl. 17 

Društvo se razide le po nalogu pristojnih oblastev ali pa s sklepom občnega 

zbora po določbah čl. 8 teh pravil. Po razidu upravlja društveno imovino Geo-

grafski institut na univerzi v Ljubljani, dokler se ne ustanovi v Ljubljani novo 

društvo z istim namenom. Ce se tako društvo v dobi treh let po razidu ne 

ustanovi, postane lastnik imovine Geografski institut na univerzi v Ljubljani. 

V Ljubljani, dne 15. marca 1951. 

Predavanja iz geografije na ljubljanski univerzi 

Zimski semester 1950/51 

Na prirodosjovno-matematični fakulteti: 

Anton M e i i k , red. prof.: Geografija Evrope, 4 ure; Geografske vaje 

4 ure. 

Svetozar I l e š i č , red. prof.: Geografija Sovjetske zveze, 3 ure; Geogra-

fija Afrike, 1 una; seminar 2 uri; vaje 4 ure; osnove splošne geografije (za za-

četnike), 2 uri. 

Na gospodarski fakulteti: 

Cene M a l o v r h , univ. doc.: Ekonomska geografije FLRJ, 2 uri; seminar 

iz ekonomske geografije FLRJ, 1 ura. Ekonomska geografija sveta, 2 uri; semi-

narske vaje iz ekonomske geografije sveta, 1 ura. 

Poletni semester 1951 

Na prirodoslovno-matematični fakulteti: 

Anton M e l i k , red. prof.: Geografija Azije, 4 ure; Geografske vaje, 4 ure. 

Svetozar I l e š i č , red. prof.: Geografija Amerike, 3 ure; Geografija 

Sovjetske zveze, 1 ura. Osnove obče geografije (za začetnike), 2 uri; Seminar, 

2 uri; vaje, 3 ure. 

Na gospodarski fakulteti: 

Cene M a l o v r h , univ. doc.: Splošna ekonomska geografija, 4 ure; se-

minar, 2 uri. 
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Ekskurzije Geografskega instituta 

v zimskem in letnem semestru 1950/51 

Poleg predavanj in seminarjev so ekskurzije nujen sestavni del pouka 

geografije na univerzi. Na njih študentje pod strokovnim vodstvom spoznavajo 

substrat svojega študija, pokrajine, ter se uče pri predavanjih in seminarjih 

usvojeno teoretsko znanje uporabljati pri tolmačenju njih geneze. Ekskurzije so 

dejansko študentom geografije isto, kot študentom fizike ali kemije laboratorij. 

Zavedajoč se tega dejstva skuša Geografski institut nuditi svojim slušateljem 

čim več prilike, da se seznanijo s terenom. Zal objektivne možnosti za ekskur-

zija zaostajajo za potrebo po njih. Že samo v zadnjih letih zelo narastlo število 

slušateljev postaja za izvedbo večjih ekskurzij resen problem. Zato so bile 

ekskurzije v preteklem študijskem letu po letnikih. t 

Na prvi ekskurziji v zimskem semestru, 6. in 7. novembra je prof. Ilešič 

seznanil študente 3. in 4. letnika z delom vzhodne Slovenije od Dravskega polja 

preko Haloz do Podčetrtka. V poletnem semestru sta bili dve ekskurziji za slu-

šatelje prvega letnika, na katerih so se pod vodstvom prof. Ilešiča prvič geo-

grafsko seznanili s terenom. Na prvi, krajši so spoznali severno obrobje Ljub-

ljane do Medvod, na drugi, celodnevni 19. aprila pa zapadni del Posavskega 

hribovja z Moravško dolino Prof. Ilešič je vodil 13. maja tudi drugo celodnevno 

ekskurzijo za slušatelje 1. in 2. letnika. Njen namen je bil seznaniti slušatelje s 

tipičnim kraškim svetom okrog Planine, Škocjanskega Raka in Cerkniškega polja. 

Za slušatelje 3. in 4. letnika je bila v dneh od 21. maja do 2. junija večja 

ekskurzija pod vodstvom prof. Melika v zapadne predele Jugoslavije. Namen 

ekskurzije je bil predvsem, da slušatelji iz avtopsije spoznajo geografske predele 

Jugoslavije, o katerih so že poslušali predavanja. Pot je vodila iz Ljubljane do 

Šamca in od tu po mladinski progi v Sarajevo ter dalje po železnici do Drine 

in kraja Rudo v dolini Lima. Tukaj se je začel morda najbolj instruktivni del 

poti, vožnja s kamionom preko visokih dinarskih planot, preko Plevlja in Žab-

Ijaka v Nikšič in dalje do Titograda. Poleg glacialne, gorske pokrajine okoli 

2abljaka so se vsem za trajno vtisnile v spomin zlasti kanjonske doline Lima, 

Tare in Pive. Nič manj poučen ni bil vsaj bežen vpogled v pretežno planšarsko 

gospodarstvo v teh krajih. Okolica Titograda je slušateljem nudila prav tako 

celo vrsto novih geografskih vtisov, od nazornega delovanja erozije pri reki 

Cijevni, do problemov osuševanja pri Skadarskem jezeru in umetnega nama-

kanja na Leškem polju. S tem je bil končan prvi del poti, velik prerez skozi 

jugoslovanske geografske predele od Panonskega obrobja do morja. Na drugem 

delu poti so slušatelji spoznali črnogorsko ter južno in srednjo dalmatinsko pri-

morje od Ulcinja do Splita. Vmes pa so si ogledali še Popovo polje in pokrajino 

ob izlivu Neretve z našim nastajajočim pristaniščem Kardeljevo. Tretji del poti 

je nudil spet prerez skozi geografske enote zapadne Jugoslavije, to pot v obratni 

smeri, od morja proti notranjosti, od Splita čez Knin in po unski progi do Pri-

jedora. Tam so si ogledali veliko tovarno celuloze. Na zadnjem delu poti pa so 

spoznali še del Posavine od Sunje do Zagreba- V celoti so se slušatelji v razme-

roma kratkem času seznanili v pregledni obliki z izredno obširnim kosom naše 

širše domovine. 
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