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Iz domače geografske književnosti 

Vladimir Bračič: Vinorodne Haloze. Socialno-geografski problemi s po-
sebnim ozirom na viničarstvo. Založba Obzorja, Maribor 1967. Strani 252, 
23 kart, 61 tabel in diagramov, 35 skic, slik in risii. 

Za pokrajine severovzhodne Slovenije je geografska literatura dokaj 
skromna. Samo Pohorsko Podravje je bilo v zadnjih letih obdelano v celoti, 
vse ostalo pa so geografske študije manjših področij. Šele v zadnjih štirih 
letih smo pristopili h kompleksnim geografskim raziskavam nekaterih geo-
grafskih enot omenjenega dela Slovenije (Mežiška dolina, Haloze, Ljutomer-
sko-ormoške gorice, Zg. Dravsko polje, Pohorje, Dravska dolina). Pri izboru 
teh področij je bila odločujoča predvsem njihova problematika. 

Haloze so pokrajina, ki je s svojo specifično socialno-ekonomsko pro-
blematiko že dolgo vrsto let čakala na socialno-geografsko raziskavo. Social-
no-geografsko predvsem zato, ker so v Halozah prav socialni problemi, po-
vezani z lastninskimi odnosi in posestno strukturo, tisti daleč najmočnejši 
dejavnik, ki je pokrajino oblikoval. Avtor je v podrobni analizi doslej objav-
ljenih in neobjavljenih razprav o Halozah ter številnih virov pokazal, kako 
nihče izmed dosedanjih raziskovalcev ni mogel mimo socialnega problema. 
Žgeč in še nekateri so se pri svojem delu naslonili prav na to podlago. Pouda-
riti je treba, da se je mogel raziskave takšnega področja lotiti prav Bračič, 
ki je kot domačin in izredno dober poznavalec ter spremljevalec predvojnih, 
medvojnih in povojnih procesov v Vinorodnih Halozah tudi lahko dokazano 
ovrgel nekatere razredno obremenjene trditve. Avtor je v razpravi postavil 
številne utemeljene teze, zato je knjiga še posebno dragocena. Ze dolgo smo 
čutili potrebo po znanstveno utemeljeni razlagi procesov v Vinorodnih Ha-
lozah, predvsem viničarstva. Potrebo po tem so čutili raziskovalci, učitelji 
na šolah in preprost človek, ki se vsi srečujejo s problemom viničarstva v 
literaturi in vrsto let po vojni predvsem v dnevnem tisku. Bračič je to delo 
opravil izredno dobro. Posebno pozornost vzbuja vsebinska razdelitev na 
poglavja. Medtem ko opažamo pri nekaterih delih pretirano težnjo po siste-
matiki, je Bračič izredno posrečeno razdelil celotno razpravo časovno po 
procesih. Tako dobi bralec kompleksen pregled razvoja Vinorodnih Haloz po 
posameznih obdobjih. Avtor pri tem ni zanemaril nobenega od elementov 
ali dejavnikov v razvoju pokrajine. 

Obravnavani del Haloz obsega za vinogradništvo najbolj kvalitetna pod-
ročja — ves vzhodni del do republiške meje in do Stojane vasi, Hodoš in 
Prekorš na zahodu. Ves ta predel, ki je v Halozah edino pravo gričevje 
med 300 in 320 m, je avtor imenoval Vinorodne Haloze (49 katastrskih občin). 

Ze sama omejitev Vinorodnih Haloz ter s tem kvaliteta vinskega pri-
delka, ki je skupaj s kvantiteto glavno gibalo socialnih razmer, je močno 
odvisna od naravnih dejavnikov. Njim je avtor posvetil obsežno poglavje 
(str. 14—52). Poleg mikroreliefnih vplivajo na vinski pridelek najmočneje 
mikroklimatske razmere, ki so še posebno dobro obdelane. Haloze trpijo na 
močnem pomanjkanju vode. Vodnjaki so v dolinah, medtem ko je večina 
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naselij po slemenih, ki so v sušnih letnih obdobjih tudi po nekaj ur oddaljena 
od vode. Ta, doslej za Haložane nerešljiv problem, je nazorno prikazan s 
karto preskrbe vode v naselju Paradiž. 

Če je avtor čutil pomanjkanje geografske literature o Halozah in robnih 
področjih, je imel na drugi strani na razpolago bogato zgodovinsko gradivo, 
katerega je s pridom uporabil. 

Analiza razdobij 1824—1935 in 1963—64 nam da popolno podobo gospodar-
skega razvoja. Na področju Vinorodnih Haloz so bili lastniki zemlje predvsem 
mali kmetje in fevdalci, že v dobi utrjevanja fevdalnega sistema pa je bilo 
nad 4s vseh površin in '/з vseh vinogradov v lasti tujih posestnikov. To so bili 
predvsem Poland (posestniki z Zg. Dravskega in Ptujskega polja) in meščani. 
Prvi so kupovali poleg vinogradov travnike, ki so jim primanjkovali, in go-
zdove, slednji pa predvsem vinograde. Leta 1824 je bilo v lasti Haložanov 
84,4 % yse zemlje, v lasti Polancev 5,4 % in v lasti meščanov (predvsem iz 
Ptuja) 9,8 %. Še več vinogradov je bilo v rokah tujcev. 

Že leta 1824 je bilo vinogradništvo specializirana proizvodna panoga, ki 
je dajala haloškemu gospodarstvu značaj blagovne proizvodnje. Tega leta 
je bilo na območju Vinorodnih Haloz okrog 250 viničarskih družin. Vsa ostala 
desetletja 19. in prva polovica 20. stoletja so prinesla haloškemu kmetu po-
slabšanje položaja, prehajanje zemlje v roke tujcev in za takratne družbene 
razmere nerešljive socialne razmere. Zemljiška odveza je prinesla haloškemu 
kmetu osebno svobodo, toda naturalne dajatve so zamenjale denarne. Vse 
večje zadolževanje je vodilo tudi vedno več zemlje v roke tujih posestnikov. 
Ta proces je dokončala še velika agrarna kriza 1879—1893 leta. V drugi po-
lovici 19. stoletja so se težavam pridružile še trtne bolezni, ki so uničile 
vinograde v celoti. Z njihovim obnavljanjem so pričeli že leta 1890 in jih pod 
ugodnimi kreditnimi in drugimi pogoji v celoti obnovili. 

Socialno-lastniško stanje za leto 1935 je Bračič analiziral po podatkih iz 
neobjavljene Zgečeve študije o Halozah. Od leta 1825 do 1935 so si meščani 
pridobili nadaljnjih 2102 ha zemlje in Polanci 404 ha, prodanih pa je bila 
okrog '/s (okrog 500) posestev. Tega leta je bila že skoraj polovica vinogradov 
v lasti tujih posestnikov, predvsem meščanov — 35,4 % in 13,1 % v lasti Po-
lancev. Meščani so kupovali zlasti najboljše vinogradniške površine v zavr-
škem okolišu in blizu Ptuja. Večino haloških posestnikov so tvorili kočarji 
in majhni kmetici, ki so imeli pod 5 ha zemlje in povprečno okrog 30 arov 
zaradi nedovoljnega gnojenja že izčrpanega vinograda. 

Eno od desetih temeljnih poglavij je avtor posvetil viničarstvu (str. 
147—160). Kakor je navedeno, je to >fenomen pokrajin nekdanje Vojvodine 
Štajerske in ga ne poznajo niti ostala panonska vinorodna področja, niti 
vinorodne pokrajine drugih dežel«. Zato nas ne preseneča, da se je avtor 
tako močno poglobil v to problematiko, ter dokazal nastanek, razvoj in po-
sledice viničarstva na gospodarstvo in še posebej na izrabo zemlje. V neko-
liko krajši obliki je Bračič podal pregled procesa viničarstva že v Geograf-
skem obzorniku za leto 1965, št. 2. Prvi viničarji so bili služabniki, ki so jih 
premožni meščani pošiljali na delo v svoje vinograde in jih polagoma tam 
za stalno naselili. Takšno tolmačenje se bistveno razlikuje od poenostavlje-
nega in družbeni sredini prilagojenega poprejšnejga tolmačenja. 

Največ prostora obsega poglavje o socialno-posestnih in gospodarskih 
razmerah v letih 1963—64 (str. 173—210), kjer je podana analiza na podlagi 
zbranega obsežnega statističnega gradiva in ankete kmečkih gospodarstev, 
ki jo je izvedla za vsa svoja področja Občina Ptuj. Leta 1963 je imel Kmetij-
ski kombinat Ptuj (ta je bil ustanovljen dve leti poprej) v Vinorodnih Ha-
lozah 18 % vse zemlje in 29 % vseh vinogradov. Ostalo zemljišče je bilo v lasti 
Haložanov 69,3 %, v lasti Polancev 7,1 % in v lasti meščanov 4,7 % predvsem 
manjših parcel. 

Opisani razvoj socialno-posestnih razmer je vodil k močnemu odselje-
vanju prebivalstva, zaradi česar je število prebivalstva od leta 1824 naprej 
le skromno naraščalo, po letu 1953 pa celo nazaduje. Hiše po slemenih ostajajo 
prazne, krepijo se pa dolinska naselja. Tudi urbanistični program Občine 
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Ptuj predvideva predvsem razvoj dveh naselij — Cirkulan in Podlehnika. 
V njih bodo ob solidni komunalni opremljenosti in dobri prometni povezavi 
živeli poleg domačih kmetov delavci na družbenih vinogradih. 

Vinorodne Haloze vse bolj spreminjajo svojo podobo. Nekdanje do ne-
smisla razparcelirane kmečke vinograde zamenjujejo moderne terase. Na njih 
so dosegli proizvodnjo 71 hl/ha, ponekod pa tudi že 120 hl/ha bolj kakovost-
nega vina kakor v starih družbenih in kmečkih vinogradih (slednji dajejo 
povprečno 16 hl/ha). Na terasah pa se seveda spreminjajo potrebe po delovni 
sili. Samo za obdelavo družbenih površin se bo po popolni uvedbi teras zmanj-
šala potreba po delovni sili od 2200—2500 leta 1964 na okrog 270 delovnih 
moči. 

Ob obsežnem Bračičevem poznavanju in znanju o proučenem področju 
je izredne koristi njegova ocena sedanjega stanja socialno-ekonomskih razmer 
ter prikaz tendenc bodočega razvoja. Rezultati raziskave služijo že sedaj 
praksi pri urejanju pokrajine in njenega gospodarstva. Ker avtor raziskave 
na tem področju še ni prenehal, lahko v bodoče pričakujemo še več prispev-
kov o Vinorodnih Halozah. 

M. Pak 

Zbornik radova prvog jugoslavenskog simpozija o agrarnoj geografiji 
u Mariboru od 3. do 5. decembra 1964. Ljubljana 1967, strani 179 

Prvi jugoslovanski simpozij o agrarni geografiji se je vršil že decembra 
leta 1964, vendar Zbornik s te prireditve ni izšel slučajno šele leta 1967; Komi-
sija za agrarne strukture in agrarne pejsaže Zveze geografskih društev je 
sklenila, da bo Zbornik posvečen 60. letnici rojstva profesorja Svetozarja 
Ilešiča zaradi njegovih posebnih zaslug pri razvoju raziskovanja agrarnih 
pokrajin. Zato je Zbornik izšel ob jubileju prof. Iešiča. Izdajo Zbornika 
so omogočili Komisija za agrarne strukture in pejsaže Saveza geografskih 
društava SFRJ, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani in Združenje viso-
košolskih zavodov v Mariboru. 

V Zborniku so objavljeni referati, koreferati, diskusije in gradivo z otvo-
ritve simpozija. Vse gradivo je objavljeno v srbskem ali hrvatskem jeziku, 
ker je bila večina prispevkov slovenskih udeležencev že izdana v tej ali 
drugi obliki v slovenskem jeziku. Vsebina Zbornika je razdeljena na tri dele: 
uvodni del, organizacijski del in strokovni del, ki je razdeljen na referate, 
koreferate in diskusijo. 

Uvodni članek Ivana Crkvenčiča je posvečen 60. letnici rojstva prof. Sve-
tozarja Ilešiča. Avtor je podal pregled jubilantovega udejstvovanja na vseh 
področjih geografije s posebnim poudarkom na njegovem doprinosu slovenski 
in jugoslovanski geografiji. Uvodni del obsega še program simpozija, otvo-
ritev ter resolucijo. 

Simpozij je bil zamišljen kot prikaz rezultatov novejših geografskih raz-
iskav večjega števila podeželskih področij Jugoslavije. Zato je bilo število 
referatov manjše — 5, medtem ko je bilo koreferatov kar 23. 

V prvem referatu >Razvoj i rezultati agrarne geografije u Jugoslaviji» 
sta Ivan Crkvenčič in Vladimir Klemenčič prikazala najvažnejša dela na 
področju agrarne geografije pri nas. V nadaljevanju sta podala sedanji kon-
cept agrarno-geografskih raziskav v Sloveniji in Jugoslaviji, metode raziskav 
ter njihovo povezavo z raziskavami po svetu. Naloge proučevanja agrarnih 
elementov sta avtorja razdelila na šest delov: a) pregled agrarno-geografske 
in sorodne literature, ki se nanaša na področje Jugoslavije, b) preizkušnja in 
primerjava z mednarodnimi agrarno-geografskimi raziskovalnimi metodami, 
c) priprava metod proučevanja agrarnih procesov in strukture na manjših 
izbranih področjih, d) priprava metodologije za proučevanje agrarnih ele-
mentov pokrajine in njene strukture v Jugoslaviji, e) proučevanje agrarne 
strukture po republikah in na teritoriju celotne Jugoslavije, f) priprava 
agrarno-gospodarskega atlasa Jugoslavije. Naloge pod točkami a, b in c so že 
opravljene, medtem ko je delo pod točko d v teku. Celotna raziskava se vrši 
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v okviru zvezne teme »Transformacija agrarne pokrajine in strukture«. Temo 
vodi Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani ob sodelovanju Geografskega 
instituta PMF v Zagrebu, Geografskega instituta »Jovan Cvijić« v Beogradu 
ter geografov iz Sarajeva in Skopja. Y tretjem delu referata je podana v med-
sebojni primerjavi analaza štirih raziskanih katastrskih občin v Jugoslaviji; 
Podgorje pri Kamniku, Sebeborci v Prekmurju, Nunska graba v Slovenskih 
goricah in Trebijevo v Hercegovini. 

»Dosadašnji pravci i rezultati rada na području međunarodne agrarne 
geografije« je naslov referata Svetozarja Ilešiča. Avtor razdeli dosedanja 
agrarno-geografska proučevanja na tri smeri: morfogenetsko (imenuje jo tudi 
genetsko), socialno-geografsko in kartografsko ekonomsko. Zaradi stalnega 
jačanja procesa deagrarizacije in urbanizacije mora tudi genetska smer 
agrarne geografije, če hoče razlagati določene pojave, poklicati poleg nek-
danje funkcije na pomoč tudi nekatere faktorje sodobne transformacije agrar-
nega pejsaža. Pri tem pa se neogibno sreča s socialno strukturo, s čemer pre-
haja že v drugo, socialno-geografsko smer. Slednja se je močno oprla pred-
vsem na kartiranje, s čemer je obdržala v ospredju prostor, to je pokrajino. 
S tem se izgublja ime agrarna geografija in oblikuje nekakšna kompleksna 
geografska podoba »izvenmestnega prostora«. 

Sodobne agrarno-geografske raziskave se naslanjajo v vedno večji meri 
na proučevanje socialne strukture. Zato ni slučaj, da so socialno-geografski 
aspekti močno zastopani prav v vseh referatih in koreferatih. Prav izčrpno 
pa se je lotil tega problema Ivan Crkvenčič v referatu »Naučno istraživački 
rad agrarne geografije u svjetlu suvremene socialne geografije«, kjer avtor 
ugotavlja, da je prav agrarna geografija doslej največ uporabljala aspekte 
moderne socialne geografije. V zvezi s socialnimi skupinami se z njihovo evo-
lucijo in potrebami menjajo tudi njihove težnje, odnosno valoriziranje posa-
meznih faktorjev in elementov naravne sredine. Eden od zunanjih izrazov 
tega so inovacije, zato jih obravnavajo številne geografske študije po svetu. 

Dokajšen del zemljišč v Jugoslaviji pripada družbenim posestvom, v okvi-
ru katerih se javljajo določeni procesi. Racionalno izkoriščanje zemlje, po-
vezano z mehanizacijo in moderno tehnologijo spreminja marsikje tudi podobo 
pokrajine. Na programu simpozija je bil referat Vladimira Djuriča »Razvoj 
i funkcije Agrarno industrijskog kombinata Beograd«, v katerem podaja 
avtor kratek pregled razvoja tega družbenega kmetijskega obrata, njegovo 
produkcijo in njegove probleme, predvsem fluktuacijo delovne sile, ki je za-
radi bližine Beograda izredno velika (okrog 700 zaposlenih letno). 

Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani je kot organizator simpozija 
istočasno pripravil razstavo kart z agrarno-geografsko tematiko. Kot uvod 
kartografski razstavi je Vladimir Klemenčič podal referat »Rezultati agrarno-
geografskih proučevanja Inštituta za geografijo Univerze u Ljubljani u godi-
nama 1962—64«. Na podlagi primerjave rezultatov nekaterih raziskav je avtor 
v drugem delu referata izluščil štiri tipe pokrajine: 1. hribovita področja, 
močno oddaljena od naselij, kjer se kaže splošno nazadovanje, 2. hribovita 
področja v okviru širših gravitacijskih območij mest, 3. agrarno-gospodarsko 
ugodna nižinska področja, 4. robna področja mest. 

Med koreferati je posebno zanimiv prispevek Ceneta Malovrha »Značaj 
i važnost privredno prostorne strukture individualnih poljoprivrednih gazdin-
stava«. Na primerih štirih kmečkih gospodarstev iz različnih področij Slo-
venije so analizirani naslednji faktorji: število parcel in njihova oddaljenost 
od kmetije, število delovne sile, način izkoriščanja parcel, delovne operacije 
v toku leta na posameznih parcelah, skupen delovni čas za posamezne delovne 
operacije, frekvenca poti za posamezne operacije in čas teh poti. Medsebojna 
primerjava teh da vrednost produkcije posameznih parcel in vrednost pro-
dukcije celotnega kmečkega gospodarstva. Da so metode raziskave pomembne 
za prakso, ni potrebno posebej poudarjati. 

Ostale koreferate bi lahko po njihovi problematiki uvrstili nekako v šest 
skupin. Daleč največ koreferatov prezentira najbolj značilne socialno-geograf-
ske procese ali spremembe v agrarni strukturi in gospodarstvu nekaterih 
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področij Jugoslavije. Tako poroča Ingolič Borut za Beričevo pri Ljubljani, 
Jeršič Matjaž za področje Bleda. Vojvoda Metod za Bohinj, Jože Lojk za 
okolico Škofje Loke, Bračič Vladimir za vinorodne Haloze, Belec Borut za 
Ljutomersko-ormoške gorice, Pak Mirko za Zg. Dravsko polje, Kulušić Sven 
za naselji Murter in Betina v Severni Dalmaciji. Pepeonik Zlatko za področje 
bivše občine Zagreb, Alija Salihović za naselje Nikolajević pri Titovem Užicu, 
Živojin Stepanović za okraj Kragujevac, Branislav Bukurov za Vojvodino, 
Mladen Friganović za obalno področje in otoke Hrvatske in Milisav Lutovac 
za okolico Beograda, Aleksandrovca in Ivangrada. Medved Jakob je prikazal 
problem klasifikacije kmečkih gospodarstev, medtem ko je koreferat Avgu-
ština Laha načelne narave. V tretjo skupino bi uvrstili prispevka Miroslava 
Popoviča o razvoju in stanju agrarne geografije v Srbiji ter Tvrdka Kanaeta 
o agrarni geografiji v BiH. Vpliv izrabe zemljišča na kraška svojstva in procese 
je prikazal Ivan Gams, Miloš Zeremski pa je podal nekaj misli o pomenu 
depopulacije z aspekta fizične geografije. O študiju agrarnih področij za po-
trebe regionalnega planiranja je pisal Vladimir Kokole, medtem ko je Miloš 
Mišković obrazložil metode izdelave karte in kartograma izkoriščanja zem-
ljišča v zmanjšanem merilu. 

Celotna diskusija je pokazala, kako izredno potreben je bil ta simpozij za 
izmenjavo rezultatov agrarno in socialno geografskih proučevanj različnih 
področij Jugoslavije ter prikaz nekaterih načelnih pogledov na predmet in 
vlogo agrane geografije v sklopu geografije ter še posebej njene praktične 
vrednosti. Zbornik je jasen dokaz živahne dejavnosti jugoslovanskih geografov 
na področju agrarne geografije ter vedno večjih potreb po raziskavah ter 
spremljanju transformacije podeželja. Prispevki v zborniku jasno kažejo 
težnjo širokega kroga geografov cele Jugoslavije po sistematičnem, koordini-
ranem delu s podobnimi raziskovalnimi metodami. Z velikim zanimanjem smo 

Eričakovali ta Zbornik. Nagli procesi urbanizacije in deagrarizacije pa tako 
itro preoblikujejo podobo in strukturo podeželja v vsej Jugoslaviji, da bi 

kmalu zopet želeli imeti v rokah nov Zbornik z rezultati raziskav po letu 1964. 
M. Pak 

Vladimir Klemenčič in Matjaž Jeršič, Elementi transformacije Bistriške 
ravnine. Kamniški zbornik 1967, štev. 11, založil Muzej v Kamniku. 

Razprava Elementi transformacije Bistriške ravnine je izvleček iz večje 
teme >Proces in zakonitosti razvoja agrarnega gospodarstva na primeru go-
spodarsko razvite pokrajine Bistriške ravnine«, ki jo je sofinanciral Sklad 
Borisa Kidriča v Ljubljani. Razprava je opremljena s petnajstimi tabelami, 
šestimi kartografskimi prilogami in šestimi fotografijami. 

V razpravi, ki obsega 39 strani, sta prikazala avtorja vplive širjenja 
industrije in nekaterih ostalih neagrarnih panog na področju Bistriške ravnine 
na spreminjanje načina gospodarjenja z zemljo in na spreminjanje posestne 
strukture. Predvsem zadnjemu elementu je posvečena večina raziskave. Od 
podrobnega pregleda razkroja in spremembe stare agrarne prebivalstvene 
strukture, prehajata avtorja na analize razvoja in stanja socialno posestnih 
razmer in nadalje na odraz spreminjanja le teh na izrabo zemlje. To sta pri-
kazala v posebnem poglavju, kjer podrobno tabelarično analizirata menjavo 
velikosti parcel posameznih zemljiških kategorij, spremembe v načinu izrabe 
zemlje, ob koncu pa še spremembe v lastniških odnosih in načinu kmetijskega 
gospodarjenja. 

Kot celota je razprava nov doprinos k proučevanju procesa industri-
alizacije na našem agrarnem ozemlju. Saj sta v njej avtorja povezala in 
posamično analizirala njene učinke in številčno kakor tudi teoretično podala 
razvojno pot in sedanje stanje, spreminjanja nekdaj agrarne pokrajine v 
tako imenovano polurbanizirano ali mestoma urbanizirano pokrajino, kjer pa 
se še mešajo ostanki starega agrarnega načina življenja z novimi modernimi 
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posegi socialističnih kmetijskih posestev. Prav v ta namen je izdelana barvna 
karta izrabe tal Bistriške ravnine. Po vsebinski kakor tudi tehnični plati je 
karta vsekakor pomemben doprinos k razvoju kartografije pri nas. Saj je to 

rvič, da se geografi predstavimo tudi širši javnosti z barvno karto. Prav iz 
arte izrabe tal je dobro viden proces socializacije kmetijskih površin in 

razvoj ter rast mestoma nenačrtno pozidanih kompleksov na obrobju le teh. 
Seveda ima karta nekatere tehnične pomanjkljivosti, ki pa nikakor ne vpli-
vajo na vsebinski prikaz in njeno pomembnost. 

B. Ingolič 

Fr. Minarik, Pohorske steklarne. Založba Obzorja, Maribor 1966. 320 stra-
ni, fotografije, skica Pohorja z znanimi steklarnami. 

У starejši literaturi je precej drobcev o pohorskih glažutah. V sloven-
skem jeziku je edino pokojni Franjo Baš (Pohorsko steklarstvo. Likovni svet, 
1951) podal pregled steklarstva, vendar bolj z gledišča stila glažarskih izdel-
kov. Zaokroženo podobo pa smo dobili šele z Minarikovo knjigo. 

Znanega mariborskega zgodovinarja lekarništva in zdravstva Franca 
Minarika so izdelki pohorskih glažut zamikali že pri študiju lekarništva, saj 
so pohorski glažarji izdelovali tudi lekarniške steklenice. Poleg tega je sam 
sin ravnatelja ene od pohorskih glažut. Zato je s strastjo požrtvovalnega raz-
iskovalca, ki seva iz vsake napisane strani, zbral ne le že objavljene podatke, 
temveč je podobo o pohorskem glažarstvu dopolnil tudi s študijem matičnih 
knjig, s poizvedovanjem med domačini, terenskim ogledom in razkopava-
njem kupov odpadle glaževine. Pri tem je obdelal še žičko in starejšo vi-
tanjsko glažuto, ki ležita že izven Pohorja. Ce dodamo k temu še to, da je 
uvodoma opisan razvoj steklarstva na svetu sploh in da ne manjka podatkov 
o surovinah ter o tehnoloških postopkih, uvidimo, da je delo zasnovano široko 
in temeljito. 

Knjiga je zgodovinska in zgodovinsko geografska, vendar ne more mimo 
nje, kdor se hoče ukvarjati s Pohorjem. Okoli sedemnajst steklarn (točno 
število je težko reči, ker so se nekatere steklarne selile), ki so delovale 
v razdobju 1677 do 1908 na Pohorju ali naokoli, ni namreč zapustilo svojih 
sledov le v zgodovinskih virih, temveč tudi v kulturni pokrajini. Njihove 
sledove spoznamo v posestnih razmerah, prometnih poten, v prebivalstvu, 
v vegetaciji in celo v lokalnem antropogenem reliefu. Zaradi obilice drobnih 
navedb o glažarjih, o pridobivanju surovin (kremenjaka, apnenca, gline, 
pepelike in o drugem), bodo jemali v roke to knjigo zlasti lokalni razisko-
valci. Knjiga pa je obenem dopolnila našo slovensko tehnično literaturo 
vobče, ker opisuje pomembno tehnično dejavnost na naši zemlji v 18. in 
19. stoletju. Saj je bila nekdanja štajerska dežela še 1. 1887 po številu steklarn 
v Avstroogrski takoj za Češko in Moravsko. Od štirinajstih štajerskih steklarn 
jih je delovalo tedaj na slovenskem štajerskem osem, od njih šest na Pohorju. 

I. Gams 

Katarina Kobe-Arzenšek, Sitarstvo na Gorenjskem (zgodovinski oris). 
Publikacije Tehniškega muzeja Slovenije, 13. Ljubljana 1967. Str. 95. 

Po daljšem presledku 4 let je pred nami nova, tokrat trinajsta publika-
cija Tehniškega muzeja Slovenije. Avtorica Katarina Kobe-Arzenšek nam 
na skupno 95 straneh opisuje zgodovinski razvoj ene od naših zelo starih 
obrti — gorenjskega sitarstva. S tkanjem žimnatih sit so se nekdaj ukvarjali 
zgolj v okolici Kranja in to v številnih vaseh tja do Škofje Loke s središčem 
v Stražišču. Stara Kranjska je v tej panogi zavzemala nekdaj prvo mesto 
med avstrijskimi deželami. Doslej še ni na razpolago točnih podatkov o izvoru 
in začetkih sitarstva, vemo pa, da je ta tkalska stroka v omenjenem okolišu 
že zelo stara. Po poročilih Primoža Hudovernika so sita iz žime začeli izde-
lovati v začetku 17. stoletja. Sitarje omenja tudi Valvasor. »Illyrisches Blatt« 
iz 1. 1820 pa meni, »da pozna izdelke najstarejše manufakture na Kranjskem 
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oI Evrope, saj pošiljajo sitarji iz StražišČa in Bitenj svoje izredno velike 
oličine sit v Italijo, Francijo in Turčijo«, pozneje pa še v številne ostale 

države Evrope. Ob svojem višku je sitarstvo zaposlovalo tudi 2000 ljudi 
(1. 1870), njegova proizvodnja pa je dosegla vrednost tudi do 600.000 gld. 
(1. 1907). Gospodarski pomen te obrti je bil v 17., 18. in 19. stoletju nedvomno 
velik, s tkanjem sit pa so si služili kruh oni najrevnejši brez zemlje — 
kajžarji. Vendar začenja ob koncu 19. stoletja ta obrt izgubljati na pomenu. 
Med vzroki upadanja navaja avtorica nelojalno konkurenco, pomanjkanje 
kapitala, carino in vedno močnejše uveljavljanje žičnatih sit. Številni sitarji 
si najdejo delo v tekstilnih tovarnah. L. 1952 so delali le še 4 sitarji, v 
1. 1954—1958 pa je ta obrt dokončno in povsem zamrla. 

To je le kratek izvleček razvoja te obrti, ki geografa v tej knjigi v prvi 
vrsti zanima. Poleg tega nam je avtorica prikazala tudi sam »tehnološki« 
postopek pri izdelavi žimnatega »dna«, osvetlila pa je tudi nastanek in razvoj 
posameznih privatnih podjetij in pozneje nastale »Sitarske in žimarske 
zadruge« v Stražišču. Ob koncu sledita povzetka v angleščini in nemščini. 

Študija je lep prispevek k temeljitejšemu poznavanju naših starih, danes 
malone že izumrlih obrti in le želeti je, da bi tudi ostale obrtne dejavnosti 
kot so izdelovanje suhe robe, čipkarstvo, lončarstvo, slamnikarstvo in druge 
kmalu doživele podobno upodobitev! 

T. Šifrer 

M. Jeršič, Snežna odeja in reliefne značilnosti, glavna dejavnika za razvoj 
zimskega turizma. Turistični vestnik št. 5, 1966, str. 192—201. 

Čeprav je kratek, zasluži Jeršičev članek, da ga omenimo kot primer 
aplicirane geografije v mladi panogi — turizmu. Njegova vrednost je v tem, 
da je staro aprioristično diskusijo, ali imamo v Sloveniji dobre pogoje za 
smučarski turizem ali jih nimamo, zavil na pot objektivnih meril. Jeršič 
je obdelal začetek, trajanje in prekinitev snežne odeje, debele nad 15 oziroma 
50 cm, po podatkih več kot petdeset meteoroloških postaj za razdobje 1947/48— 
1958/59, ki so nad 500 m n. v. Pri tem je vzel, da je potrebna za smuko na 
razčlenjenem skalnatem gorskem terenu najmanj 50 cm, sicer pa le 15 cm 
debela snežna odeja. Po analizi podatkov, ki jih je grafično prikazal, 
moremo računati z nad 200 dni trajajočo več ali manj neprekinjeno snežno 
odejo, sposobno za smuko, le v višinah nad 2200 m v Julijskih Alpah, medtem 
ko traja za smuko ugodna snežna odeja v pasu 1500—2200 m v Julijskih in 
nad 1800 m v Savinjskih Alpah ter Karavankah ter nad 1500 m na Pohorju 
povprečno sicer 120—150 dni, toda tu se že dogaja, da redke, tako imenovane 
gnile zime, znižajo trajanje snega na okoli en mesec. Cim niže gremo, tem 
večja je nevarnost, da se bo smuka zakasnila tja v januar ali da bo trajala 
le kak teden. Taka nevarnost ni prihranjena niti našemu najbolj znanemu 
smučarskem kraju Kranjski gori ali na Vz.hodnem Pohorju. Zato in ker je ori 
nas zelo malo dolgih, enakomerno strmih pobočij za dolge spuste, so prirodne 
možnosti za zimski turizem po Jeršiču dokaj omejene. Ker pa se snežne 
razmere v petih višinskih pasovih, ki jih je Jeršič obdelal, često razlikujejo, 
naj po Jeršiču bodoči smučarski centri povezujejo čim več višinskih pasov, 
poželjno tudi najvišja dva. 

Snežna odeja in relief sicer nista edina, s katerima mora računati pri 
planiranju smučarski šport. Toda sta osnova za iskanje najugodnejših krajev 
za smučarski turizem. Obenem najdemo v Jeršičevem članku merila za 
vrednotenje raznih občinskih planov za domači smučarski turizem. Ti plani 
kot vemo, pretiravajo glede prirodnih pogojev, da bi izbezali čim več kre-
ditov. Če bi bili podobno kot snežna odeja v Jeršičevem članku obdelani tudi 
drugi faktorji smučarskega turizma, kot je dostopnost, gravitacija in podobno, 
potem bi dobili znanstveno osnovo za diskusijo o lokaciji visokogorskega 
smučarskega centra v Sloveniji. O tej lokaciji se vodi v našem časopisju 
že leta in leta polemika, ki često ne sloni na poznavanju objektivnih razmer, 
temveč bolj na čustvih. 
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V isti številki TV, ki je postal pod uredništvom Vekoslava Sršena mnogo 
bolj strokoven, je tudi članek M. Masterla »Kako bomo vključili naš visoko-
gorski svet v turizem« (str. 201—214). Članek se nadaljuje še v naslednji 
številki TV (str. 241—250). V marsičem se Jeršič in Masterl dopolnjujeta. 
Tudi Masterl zagovarja, da naj bodoči smučarski center vključi z žičnicami 
najvišji gorski svet Julijskih Alp. Pri ugodnostni razvrstitvi načrtov za 
žičnice pa stavlja Kaninske žičnice pred Triglavske. Tudi Masterl poudarja 
pomen Bohinja za izhodišča v visokogorska smučišča pod Triglavom. Geografi 
najdemo v tem članku marsikaj zanimivega (npr. pregled obstoječih in pla-
niranih žičnic). 

Vtis imam, da bi bilo treba v podobnih člankih bolj ločiti visokogorske 
smučarske centre od regionalnih in krajevnih, odnosno kraje, kjer naj pre-
vladuje bolj stacioniran smučarski turizem od teh, v katere zahajamo ob 
ugodnih razmerah v soboto ali nedeljo popoldne. 

I. Gams 

Anasiasije Urošević, Kosovo. SANU, Beograd 1965. Srbski etnografski 
zbornik, knjiga LXXVIJI. Str. 38? z dvema kartama in 28 slikami v prilogi. 

Ze sama navedba, da je knjiga izšla kot redna etnografska publikacija 
Srbske akademije, pove, da je vsebinsko ne moremo in niti ne smemo vred-
notiti samo v geografskem smislu, četudi jo je napisal dolgoletni učitelj 
geografije na skopski univerzi. Zasluzi pozornost geografa zaradi svojega 
»splošnega dela« (str. 139—387), ki je jedro publikacije. 

Geografske značilnosti pokrajine so podane skopo. Avtor pokaže pred-
vsem na osnovi starejše literature le v grobih obrisih njene fizičnogeografske 
poteze in zaide marsikje, npr. pri hidrografiji, v precej obsežno deskripcijo. 
Veliko več pozornosti bi moral posvetiti tudi geomorfološkemu razvoju 
in sploh površinskim oblikam. Ker vemo, da so geološke raziskave zadnjih 
let odkrile v pokrajini veliko rudnih bogastev, bi bilo upravičeno, da je 
več povedanega o tektonskih procesih in geoloških razmerah. Pri družbeno-
geografskih orisih je avtor bolj etnograf in historik kot geograf. Zelo za-
nimivi so zgodovinski pregledi raznih dogajanj, toda vsem manjka geografski 
vidik, ki je za prikaz neke pokrajine bistven. Tako ni nikjer npr. sledu 
o poljski razdelitvi, o višinskih mejah naselij (ne višine naselij) in polj, 
o prirodnih pogojih za postavitev naselij. Le malo je napisanega o funkcijah 
naselij, posebno mestnih, ki so prikazane izrazito deskriptivno. Tudi v po-
glavju o gospodarstvu prevladujejo zgodovinski opisi, medtem ko je geograf-
skim dano le malo prostora. Kosovo, katerega gospodarska funkcija je do-
živela v zadnjem času toliko sprememb, bi zaslužilo, da se ga temeljito pri-
kaže tudi v smislu gospodarskega razvoja. Nikjer ni tudi govora o gibanju 
delovne sile. 

Omeniti je nekaj za geografa važnih podatkov tudi v drugem delu 
knjige in to o številu kolonistov in tipih vasi. 

Kulturno-civilizacijski procesi v zadnjih dvajsetih letih so skupaj z isto-
časnimi gospodarskimi spremembami dali Kosovu nov obraz. Dolžnost geo-
grafa je, da današnjo sliko pokrajine pokaže na osnovi analiz in da se ne 
zadovolji samo z opisi, četudi so ti samo posrednega pomena, kar se mi zdi, 
da je primer pri tej publikaciji. 

Kljub marsikaterim pomanjkljivostim pa je knjiga Kosovo vredna pozor-
nosti geografa, ker bo našel v njenih etnografskih opisih tudi mnogo geograf-
skega gradiva. 

V. Leban 

Ivan Crkvenčić: Afrika. Regionalna geografija. Izdavačko poduzeće 
»Školska knjiga«, Zagreb 1966. 

Knjiga obsega 248 strani teksta, 38 kart in skic ter 48 fotografij. Avtor 
je vsebino razdelil na pet poglavij. V prvem poglavju »Je li Afrika jedin-
stveno područje« obravnava specifičnost Afrike kot tipičnega tropskega kon-
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tinenta ill iz tega izhajajoče svojstvene razmere. Pregledno predstavo osnov-
nih naravno geografskih enot povezuje z njihovo funkcijo v družbeno eko-
nomskem razvoju Afrike. V poglavju »Elementi prostornog izdvajanja« 
nakazuje vpliv posameznih elementov, kot so geografska širina, razporeditev 
zračnega tlaka, vpliv reliefa in morskih tokov na vremensko dogajanje, na-
močenost in vodne razmere ter oblikovanje potencialnih rastlinskih pasov. 
Y tretjem poglavju pregledno nakazuje osnovna klimatska in vegetacijska 
področja ter jih preprosto in učinkovito ponazarja. Sledi dokaj obširno po-
glavje (28 strani) z naslovom »Faktorji regionalnog diferenciranja«, ki vsebuje 
vrsto zanimivih ugotovitev o socialno-ekonomskih in političnih problemih 
Afrike. Razvoj in razmestitev prebivalstva, rasne, etnične, jezikovne, pro-
svetne in zdravstvene probleme obravnava v tesni povezavi in jih tolmači 
s specifičnostjo naravnih razmer in svojstvenim družbeno-ekonomskim in 
političnim razvojem Afrike. V analizi starostne, spolne in socialno ekonom-
ske strukture prebivalstva prikaže odraz negativnih vplivov iz kolonialnega 
obdobja in sodobnega neokolonializma. V bogato ilustriranem pregledu od-
krivanja, osvajanja, kolonialne delitve ter osvobajanja Afrike nakazuje vrsto 
nacionalnih, gospodarskih in političnih problemov mladih afriških držav, ki 
izvirajo iz kolonialne dobe. Pri splošnem pregledu gospodarstva Afrike in 
njenem deležu v svetovni trgovini izlušči osnovne značilnosti. Na eni strani 
prikaže slabo razvito tradicionalno prehrambeno poljedelstvo domačinov 
z izrazitimi regionalnimi potezami, ki so nastale v večstoletnem prilagajanju 
svojstvenim naravnim razmeram, na drugi strani pa pretežno monokulturno 
komercialno poljedelstvo, namenjeno tujim tržiščem. Prevelika monokulturna 
usmerjenost in pomanjkanje kultur za prehrano domačega prebivalstva so 
glavne značilnosti usmerjenosti afriškega kmetijstva. Podoben značaj se kaže 
pri izrabi naravnih bogastev, tudi tu je značilna enostranska usmeritev in 
kolonialni značaj. Ob koncu poglavja obravnava današnje politično-ekonom-
ske grupacije v Afriki, kot posledico negativne dediščine iz kolonialne dobe 
in današnjih zunanjih vplivov iz vzhoda in zahoda. 

Najobširnejše poglavje (181 strani) z naslovom: »Regije u stvaranju« 
vsebuje podroben regionalno geografski pregled posameznih držav Severo-
zahodne, Atlaške, Centralne, Vzhodne in Južne Afrike. Pri vsaki posamezni 
makroregiji avtor najprej nakaže splošen pregled naravnih razmer, socalno-
ekonomskega in političnega razvoja, nakar sledi pregled po posameznih drža-
vah. Pri posameznih državah posebno poudari predvsem tiste geografske 
razmere, ki so za določeno področje najpomembnejše in lahko služijo kot 
kriteriji za notranjo regionalno diferenciacijo. 

S Crkvenčičevo Afriko nismo dobili samo prvega jugoslovanskega regio-
nalno geografskega pregleda sodobne Afrike po nastanku neodvisnih držav, 
temveč pomeni to delo znaten doprinos k razvoju regionalne geografije na sploh. 
Široka strokovna in splošno kulturno politična razgledanost avtorja, pozna-
vanje drobnih problemov in idejnih ter metodoloških izhodišč, je omogočilo 
avtorju, da je izluščil iz celotnega kompleksa in postavil v ospredje tiste 
elemente, ki v prostoru in času odločilno vplivajo na življenje človeka in 
njegovo dejavnost. S takim načinom analize, ki temelji na socialno geograf-
skem vrednotenju posameznih elementov geografskega okolja in oceni nje-
gove vrednosti in pomena za celoto v določenem prostoru in času, je uspešno 
izvedel delne in splošne sinteze in prikazal nastajajoče regije. 

Razen znanstvene in metodološke vrednosti ima Crkvenčićeva regionalna 
geografija Afrike velik pomen tudi zaradi tega, ker obravnava področje, 
ki jé v zadnjem času doživelo izredno nagel in vsestranski razvoj, o katerem 
pa smo imeli le skromne predstave. To delo je zapolnilo to vrzel in bo zaradi 
tega nujen priročnik za učitelje geografije v osnovnih, srednjih in visokih 
šolah ter dolgo pričakovan učbenik za študente. 

J. Medved 
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Iz tuje geografske književnosti 

Randolf Rungaldier, Der Fremdenverkehr in Jugoslawien, Festschrift — 
Leopold G. Scheidt zum 60. Geburtstag, I. Teil, Wien 1965, 21 strani. 

Avtor kratke monografije turizma v Jugoslaviji nam je iz literature 
poznan po svojih solidnih geografskih delih in predvsem, ko je kot geograf 
obravnaval turistično problematiko. Y omenjenem delu je sicer res le na 
kratko, toda zgoščeno in razmeroma dovolj dokumentirano prikazal osnovne 
poteze turizma v Jugoslaviji v naslednjem redu: uvod, geografske in zgodo-
vinske osnove turizma v Jugoslaviji, statistika turizma in gostinstva, oblike 
turizma v Jugoslaviji in njih regionalna razprostranjenost, obseg in oblike 
gostinstva v odnosu do turizma in končno povzetek s pogledom v prihodnost. 
Dodal je še kratek pregled literature, kjer je prav posebno pohvalil naš bilten 
Ugostiteljstvo i turizam 1961 zaradi številnih, vsebinsko bogatih in vzornih 
podatkov o turizmu in gostinstvu v Jugoslaviji; povedal je, da tako bogatega 
izbora podatkov o tej problematiki ni objavila še nobena država. Iz tega gra-
diva je tudi sestavil 13 tabel. 

Pisec pa je predstavil Jugoslavijo in njen turizem še mnogo bolj na 
široko kot povedo skromni naslovi poglavij. Skušal je vsaj bežno povedati 
vse poglavitno, kar ve kot strokovnjak in naš sosed. Zato je delo zgoščena 
in bogata predstava naše prirodne in kulturne pokrajine ,in mu kot geografi 
ne moremo očitati, da v tem obsegu kaj bistvenega manjka. Za domače bravce 
geografe tudi ni zanimivo, da bi ponavljali avtorjeve ugotovitve o Jugoslaviji 
in njenem turizmu, saj nam ne morejo biti nove. Razpoložljivi statistični po-
datki so obdelani skrbno in pregledno z najrazličnejših vidikov: po turističnih 
krajih, republikah, po vrstah turizma, z vidika domačega in inozemskega 
turizma, po številu turističnih nočnin, po sezonah, po regijah, odkoder priha-
jajo in kamor se pretežno turisti usmerjajo, po prometnih sredstvih itd., po-
dobno so navedeni in geografsko obdelani tudi podatki o gostinstvu. Zanimivo 
je tudi razpravljanje o metodologiji turistične statistike, ko navaja naše štetje 
tujih turistov po krajih, kjer prenočujejo, in ugotavlja, da po tej poti ne 
moremo priti do pravega števila turistov, če npr. turista, ki na svoji poti pre-
nočuje na treh različnih krajih, štejemo trikrat. Tem in podobnim primerom 
iz drugih evropskih držav pa ne najde boljše rešitve. Zato se izogiba nadalj-
njih diskusij o metodologiji turistične statistike in odnosih med geografijo in 
turizmom z zaključkom, da geograf le opazuje turizem kot eno od zelo po-
membnih gospodarskih dejavnosti (posebno za mnoge države v Evropi), ki 
zapušča vidne sledi v pokrajini, in ki spreminja prirodno pokrajino v kul-
turno. Geograf odkriva in išče tudi v turistično zanimivi kulturni pokrajini 
ostanke prirodnega pejsaža, da bi jih lahko zaščitili (narodni parki, zaščitena 
področja). Ugotovitev je vsekakor lepa in bi se z njo vseskozi strinjali, če bi 
avtor ne kvalificiral turizma le kot gospodarske dejavnosti. Ne moremo si kaj, 
toda mi vendarle mislimo tudi na turizem kot na socialen pojav in predvsem 
tudi na t. im. socialni turizem, ki res ni nobena iznajdba dežel za »železno 
zaveso« (cit.) in fašistične Italije ali nacionalsocialistične Nemčije (cit.), tem-
več je po našem globokem prepričanju pojav sodobne družbe, potreben delov-
nemu človeku in v interesu proizvodnje tostran in onstran železne zavese. 

Ob vsem, kar smo povedali dobrega o razpravi, se nikakor ne bi radi 
izognili temu, kar nas moti. Moti nas predvsem premalo tolerantna političnost 
članka in prevelika politična polarizacija celotne razprave. Če izvzamemo 
strokovnost razprave, za katero smo rekli, da se strinjamo, pa le težko pre-
našamo od uvoda do zaključka neprestane odkrite ali prikrite, privatne in 
osebne avtorjeve politične insinuacije. Tako začne že v prvem odstavku z izja-
vami, da se je Jugoslavija družbeno-politično razvijala od popolno-komuni-
stične do polkomunistične države po zaslugi uspešnega upora proti stalinistični 
diktaturi in s pomočjo ZDA in ostalih zahodnih držav. Prav tako se nam ne 
zdi primerno geografsko imenovanje npr. Severna Evropa, ali Srednja Evropa 
(našteva le Avstrijo, Zvezno republiko Nemčijo in Svico) v isti sapi z državami 
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vzhodnega bloka (Ostblock), niti ne ime nemška sovjetska cona (NDR), po-
sebno pa se ne moremo strinjati z opredelitvijo našega družbenega sistema, 
ko pravi npr., da je Jugoslavija edina med državami vzhodnega bloka, ki ima 
zraven dobro razvitega domačega turizma tudi obsežen, neprestano razvijajoči 
se inozemski turizem, ki se more primerjati z državami s v o b o d n e g a s v e -
t a (mit jenen der Staaten der freien Welt). Teh in podobnih, po našem 
mnenju neznanstvenih in nedokumentiranih izjav in izrazov pa je v razpravi 
le nekoliko preveč in avtorju, ki se zanima in spoznava naš turizem, svetu-
jemo, da spozna tudi naš družbeni sistem ter zunanjo politično opredelitev. 
Nadalje avtor na nekaterih mestih pravilno ugotavlja težave v naši preteklosti 
in posledice, ki se poznajo še danes (islam, borbe z Benečani, teror hitlerjeve 
Nemčije, spor med državami IB itd.), toda zdi se nam, da le prerad in često 
opozarja na zasluge in dobre posledice žitja nekaterih naših pokrajin v avstro-
ogrski monarhiji. Ni naš namen, da bi na tem mestu analizirali položaj slo-
venskega naroda v avstroogrski monarhiji in poudarjali zgodovinske posle-
dice, dejstvo pa je, da pomeni za Slovence združenje v Jugoslaviji osvobo-
ditev. Y tem pa ni nobenih »cenenih parol«. Osvoboditev je bila nujna za naš 
nadaljnji nacionalni razvoj. Danes pa ni nobene prepreke, da bi razvijali 
aktivno koeksistenco med političnimi sistemi, narodi in posebno še med do-
brimi sosedi. V tem smislu pa pričakujemo od turizma še dodatnih nemate-
rialnih koristi. 

M. Žagar 
Dve novi inozemski knjigi o Jugoslaviji 

André Blanc, La Yougoslavie. Collection Armand Colin, No 398, Section 
de Géographie. Paris 1967, 225 strani. 

Jack C. Fisher, Yugoslavia — a Multinational State. Regional Difference 
and Administrative Response. Chandler Publishing Company, San Francisco, 
California 1966. Strani XXIII + 244, 39 skic v prilogah in v besedilu. 

Knjig inozemskih avtorjev, geografov in negeografov, o Jugoslaviji je, 
odkar obstaja naša država, že obilna žetev. Ze pred vojno jih ni bilo malo. 
Pripadale so dvema vrstama. Na eni strani so bile to klasične, več ali manj 
samostojno zasnovane regionalno-geografske kompilacije o Jugoslaviji izpod 
peresa inozemskih geografov, ki so našo državo dodobra spoznali na lastne 
oči ter se seznanili tudi z literaturo o njej, privlačevala pa jih je s svojo 
raznoliko fizičnogeografsko, pa tudi družbenogeografsko strukturo. Politični 
interes v teh knjigah navadno ni silil v ospredje, razen v nekaterih nemških, 
kjer je bil komaj prikrit. Drugo vrsto knjig pa je priklicalo v življenje za-
nimanje za Jugoslavijo kot kar nekam eksotično, zaradi prirodnih lepot, 
kulturno-zgodovinskih znamenitosti in folklornih posebnosti nadpovprečno pri-
vlačno deželo. Zato so imele posredno ali neposredno turistični značaj. Za 
težavne družbene in gospodarske probleme naše mlade, težko se porajajoče 
državne tvorbe se te vrste dela niso kaj dosti menila. 

Po drugi svetovni vojni se je stvar bistveno spremenila. Res je sicer, da 
v turistično-informativni literaturi o Jugoslaviji še vedno prevladuje interes 
za velike pokrajinske, kulturno-zgodovinske in kulturno geografske kontraste 
in različnosti, s katerimi Jugoslavija privlačuje tujca; tudi prizvok ne-
kakšne eksotičnosti je navadno še zelo močan. Toda že te vrste literatura 
ne more mimo vsega tistega, kar je ustvarila naša narodno-osvobodilna borba 
in z njo družbena revolucija: mimo svojevrstnosti našega družbenega raz-
voja, naše družbene ureditve, naše posebne socialistične poti in zato našega 
posebnega političnega pomena v svetu, še zlasti v tako imenovanem »tretjem« 
ali »neangažiranem« svetu. Se bolj pa velja to za tiste publikacije o Jugosla-
viji, ki nimajo turističnega značaja, temveč prihajajo izpod peres geografov 
ali poznavalcev naše države s področja drugih družbenih ali gospodarskih 
ved. Za nas je lahko samo razveseljivo, da teh avtorjev ne privlačuje več 
samo pokrajinska ali kakršnakoli druga eksotika Jugoslavije, temveč da 
se mnogo bolj zanimajo ravno za posebnosti njenega družbenega in gospo-
darskega razvoja. Ta družbeno-politični interes pri njih včasih celo prevlada. 
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Morda smo ravno zato zanemarili dolžnost, da bi o marsikateri taki knjigi, 
ki ni strogo geografska, v našem strokovnem tisku poročali, čeprav bi to 
pravzaprav zaslužila. Kot tak primer naj navedem knjigo, ki je pri nas, 
zlasti med geografi, vsekakor premalo znana, čeprav je nadvse zanimiva 
ter stvarno in tehtno dokumentirana. To je knjiga Georga W. H o f f m a n a 
in Freda W. N e a 1 a »Yugoslavia and the New Communism« (Twentieth 
Century Fund, New York 1962., strani 546), ki ji je vsaj prvi avtor geograf, 
dober poznavalec naše države in družbenih razmer v njej. 

Prav tako ne smemo prezreti dveh novih knjig o Jugoslaviji, ki sta jih 
zadnji čas objavila geografa, oba naša znanca in dobra poznavalca naših 
krajev in njihovih problemov. Prvo je napisal André B l a n c , profesor 
geografije na Sorbonni, ki ga dobro poznamo po večkratnem, tudi dolgotraj-
nem bivanju pri nas, po njegovi udeležbi na nekaterih naših geografskih 
zborovanjih, pa po njegovih pretežno agrarno-geografskih in agrarno-zgodo-
vinskih študijah o naših krajih, še posebno o Hrvatski. Drugo pa je napisal 
Jack C. F i s h e r , asistent-profesor urbanističnega in regionalnega planiranja 
Cornell University v ZDA, po osnovni stroki geograf. Fisher nam je znan že 
po nekaterih dosedanjih člankih in študijah s področja Jugoslavije, poznamo 
ga pa tudi kot vodjo ameriške strani v t.i. s ameriško-jugoslovanskem projek-
tu« na področju prostorskega planiranja, ki ima ravno v Ljubljani, v Urba-
nističnem Institutu SRS, svoje glavno žarišče. In če gre pri BÌancu za geografa 
posameznika, ki je svojo znanstveno kariero z doktoratom vred začel s pro-
učevanji v naših krajih in še dalje velja v Franciji za glavnega francoskega 
specialista za geografijo Jugoslavije, gre pri Fisherju za nosilca organizirane, 
široko in globoko zasnovane znanstveno-proučevalne akcije na naših tleh 
v smeri, ki smo se jo navadili imenovati »aplicirana geografija«. 

Obema knjigama je skupno dvoje: iz obeh se najprej vidi, da sta se 
avtorja zares dodobra seznanila z našo državo in njenimi problemi, potem pa, 
da ju naša država zanima predvsem po svoji družbeno-geografski problema-
tiki. Posebnost te problematike je predvsem v vprašanju, po kakšnih poteh 
in s kakšnim uspehom rešuje današnja, socialistična, federativno urejena, 
polinacionalna Jugoslavija probleme, ki jih je pred njo postavila že njena 
prirodno-geografska raznoličnost, še mnogo bolj pa zapletena, tako različna 
zgodovina posameznih njenih pokrajin in narodov ter kot njena posledica 
tako različna stopnja njihove gospodarske in družbene razvitosti. Kljub 
močno različnemu okvirju, namenu in konceptu obeh knjig jima je ta te-
meljni problem presenetljivo skupen. Pri B l a n c o v i knjigi izzveni to že iz 
spremnih besed založniške hiše A. Colina: knjiga naj v geografski luči 
pokaže družbeni dinamizem v današnji Jugoslaviji in njenih močneje ali 
slabše razvitih pokrajinah; prikaže naj razvoj, ki se »sicer opira na načela, 
podedovana od marksizma, ki pa so tu uporabljena v svojevrstnih oblikah, 
v originalnem federativnem okvirju. V kakšni meri sta regionalno planiranje 
in decentralizacija v okviru podjetij in komun s samoupravljanjem preobli-
kovala proces rasti? Kakšne spremembe so pri tem doživele tradicionalne 
pokrajine Hrvatska. Makedonija. Dalmacija, Srbija ki so jih pred vojno 
proučevali mojstri Cvijič, Ancel, Chataigneau?« Pri F i s h e r j u pa je od-
govor na ta in podobna vprašanja sploh temeljni namen knjige, kar razen 
spremnih besed dokazuje že njen podnaslov: a Multinational State, Regional 
Difference and Administrative Response. 

V tem sta si obe knjigi podobni. Toda ravno zaradi njunega močno 
različnega temeljnega namena, ne malo pa tudi zaradi različnih okolij in s 
tem zvezanih koncepcij geografskih šol, iz katerih sta izšla oba avtorja, je 
med knjigama tudi obilo razlik. 

B 1 a n c o v a knjiga je popularna, širšemu krogu bralcev namenjena, po 
sistematski regionalno-geografski poti zgrajena geografska monografija o 
Jugoslaviji. Odlikujejo jo vse tiste lastnosti, ki so značilne za podobne knjige 
iz francoskega geografskega kroga in ki jih že tako dobro poznamo in cenimo 
ravno tudi pri A. Blancu. Njegovo sposobnost in izkušenost za pisanje takih 
knjig smo spoznali že ob dveh knjižicah, ki jih je napisal o Balkanu in ki o 
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njih doslej nismo utegnili poročati. (A. Blanc, Géographie des Balkans, »Que 
sais-je?«, Na 1154, Presses Universitaires de France. Paris 1965; isti, L'économie 
des Balkans, v isti zbirki, No 1193, Paris 1965). Kakor v svojih dosedanjih 
delih, se nam tudi v knjigi o Jugoslaviji Blanc predstavi kot polnokrven 
francoski geograf, ki kraje, o katerih piše, ne samo temeljito in vsestransko 
pozna, femveč jih zna tudi kratko, toda živo in plastično orisati (prim. npr. 
opis predalpske Slovenije na str. 95), pri tem pa v njihovi kompleksni ka-
rakteristiki ne zanemarja niti ekoloških, niti družbeno-zgodovinskih, pa tudi 
ne današnjih družbenih faktorjev. Njegovo delo ni nikdar samo kompilativ-
nega značaja, temveč je povsod samostojno zasnovano. Knjigo, o kateri po-
ročamo, odlikuje tudi velika simpatija, s katero piše avtor o naši državi ter 
dobronamerna kritičnost, s katero presoja naše probleme. Kot primer naj 
navedem samo njegovo stališče do najkočljivejšega »regionalnega« problema 
Jugoslavije, do kričeče razlike v gospodarski razvitosti med t.i. »Severom; 
in »Jugom«, ki se, kakor pravilno dokazuje avtor in česar se doma včasih 
kar premalo zavedamo, v dinamiki današnjega razvoja celo stopnjuje. Sodi 
namreč, da se ne sme več ustvarjati gradient v razvitosti med Jugom in 
Severom, pa tudi ne med gorskimi in nižinskimi predeli, temveč v drobnem, 
med sosednjimi komunami: slabše razvite bodo tako hitreje začutile vpliv 
razvoja tistih, ki se hitreje razvijajo. 

Težišče knjige je na regionalnem obravnavanju, kar ji daje tudi izrazit 
geografski značaj. Pri tem je avtor močno in hvalevredno samostojen. Tudi 
v razčlenitvi Jugoslavije na regionalne enote, ki mu služijo za osnovo, je 
ubral močno svojo pot, pri čemer pa ni imel vedno najsrečnejše roke. Čeprav 
poudarja, da so v Jugoslaviji pri križanju vplivov prirodnega okolja in 
zgodovinske dediščine zadnji odločilnejši, se je vendar odločil za glavne 
prirodne enote kot osnovo svoje razčlenitve. Glede regionalizacije v smislu 
t.i. polarizacijskih regij sodi, da razvoj polarizacijskih središč v Jugoslaviji 
za to še ni dozorel in celo kategorično zatrjuje, da npr. beograjske, zagreb-
ške ali sköpljanske »regije« sploh ni. Zdi se mi škoda, da je avtor ubral 
to pot, ki je močno enostranska, vsaj kar zadeva obravnavanje družbeno-
gospodarskih pojavov, katerih prostorska razporeditev je pač pri nas tako 
očitno determinirana po usodni historični razdrobljenosti, še danes pa je v 
okviru federativne ureditve odločno pod vplivom republik kot izrazitih druž-
benih regionalnih enot. Skoda se mi zdi to zato, ker je s tem postala sicer 
tako solidna in plastična slika regij, kakor jih obravnava avtor, vsaj po 
družbeno-gospodarski plati včasih dokaj meglena, razblinjena, razbita in ne-
pregledna. Oglejmo si jo na kratko! Blanc nam regije Jugoslavije obravnava 
v petih osnovnih poglavjih, od vštevši drugega do vštevši šestega. V drugem 
obravnava gorski predel (la montagne), ki ga dalje deli na »Kras« in "a 
»vlažno Bosno in Zahodno Srbijo«. Kras deli spet po dolgem na slovenski 
Kras. na t.i. »hrvatski prag«, in bosansko-hercegovska »Bila in Polja« +er na 
»visoko Črno goro«. »Vlažno Bosno in Zahodno Srbijo« pa deli na »zahodno 
Bosno«, na »gore in doline Srbije« ter na dolino Bosne s Sarajevom. Posebno, 
tretje osnovno poglavje knjige je odmerjeno »Slovenskim Alpam«, kjer so 
posebej obravnavane t. i. »tri osi«: dravska z Mariborom, soška in savska, 
zase pa sta uvrščeni tudi poglavji o Ljubljani in o predalpskem svetu. Pri-
pomnim naj, da bi med »osi« nujno spadala tudi celjska oziroma savinjska, 
katere vloga se v sedanji razčlenitvi skoraj povsem izgubi. Četrto osnovno 
poglavje izloča posebej »moravsko-vardarski prehod«, ki je spet razčlenjen 
na tri enote: na »srbske pokrajine« (pays serbes), na Kosovo in Metohijo ter 
na Makedonijo. Peto osnovno poglavje obravnava severni nižinski predel 
(les plaines du Nord), ki ga avtor dalje deli na panonsko obrobje (»gorice«, 
posebej slovensko-hrvatske, posebej bosansko-srbske), na »center«, ki ni kaj 
jasno opredeljen (v glavnem Posavina in Podravina), na medrečje (Mésopo-
tamie) v ožjem smislu in na Vojvodino. V šestem poglavju pa je »mediteranska 
Jugoslavija« razdeljena na Istro, na Kvarner z Reko in na Dalmacijo. 

Očitno je, da je ta razčlenitev, ki niha med različnimi kriteriji, prirodno-
strukturnim (npr. )»Kras« in »vlažna Bosna«) prirodno-gravitacijskim (npr. 
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»moravsko-vardarski prehod«) ter zgodovinskim ali politično-nacionalnim (po-
samezni deli osnovnih regij se nujno označujejo po republiško-nacionalnih 
imenih kot srbski, slovenski itd., Kosovo-Metohija, Makedonija itd.) nujno 
pripeljala ne samo k temu, da se je povsem razbil pregled čez posamezne 
republike, temveč da so tudi posamezne večje pokrajine, ki so po svojih 
fizičnih in prometnih lastnostih dokaj povezane, včasih brez potrebe in pre-
ostro razčlenjene ob mejah, ki so kaj malo ostre (vsekakor manj ostre od 
republiških) ali pa jih sploh ni in je imel zato Blanc sam z razvrščanjem 
konkretnih družbeno-geografskih navedb po teh enotah dokaj težav Vpra-
šamo se npr., ali je res primerno obravnavati Dolenjski Kras tako ločeno od 
predalpskega sveta na eni strani in ostali slovenski Kras od Istre na drugi, ali 
je pojem »zahodne Bosne«, ki ne obsega zahodnobosanskih kraških polj. res 
posr.ečen, ali res kaže v panonski Hrvatski »ožje« medrečje v osnovi ločiti 
od obravnavanja Podravine in Posavine, ali sta področje Kosmeta na eni in 
Timoška Krajina vse do Železnih vrat na drugi strani posebno posrečeno 
uvrščena k »moravsko-vardarskemu« prehodu, medtem ko tja ni uvrščena 
t. i. »Zahodna Srbija« s porečjem Ibra in zgornjim porečjem Zahodne Mo-
rave. Sploh je imel avtor s svojo razdelitvijo najmanj sreče in največ težav 
pri ožji Srbiji: Šumadijo je na eni strani dodelil »gorskemu svetu«, kamor 
bi naj sodilo tudi industrijsko področje Kragujevca, Kraljevo pa je dodelil 
k »srbskim pokrajinam« moravsko-vardarskega prehoda, medtem ko je bil 
Požego, Užice in čačak prisiljen označiti tako pri enem kot pri drugem. 

Vse te »regionalizacijske« kritične pripombe seveda v bistvu ne morejo 
zmanjšati dejanske vrednosti konkretnih, temeljitih in zanesljivih navedb 
in karakteristik, ki jih vsebuje knjiga. Tega tudi ne more storiti naše dobro-
namerno opozorilo na nekatere redke stvarne netočnosti, kakršne se lahko 
prikradejo v še tako zanesljivo knjigo: da je npr. »kotar« napačno tudi na 
Slovenskem označen kot izraz za okraj (str. 10), da sta pri zgodovinskih 
sestavnih delih Slovenije prezrta Primorska in Istra (str. 10), da lahko bralec, 
morda samo zaradi nejasne stilizacije, istoveti Belo Krajino z Notranjsko 
(str. 48), da se Pohorje označuje za komaj nad 1000 m visoko (str. 77), da se 
navajajo kot značilni za Karavanke paleozojski apnenci (str.77), da naj bi 
(str. 77—78) predalpski svet v Sloveniji spominjal, predvsem po svojem lokal-
nem gospodarstvu, na Slavonijo (?), da je na str. 79 daleč pretirano poudarjen 
pomen karavanške poledenitve, da je tolminski sir nespretno prenešen v 
francoščino kot sir tolmin (str. 82), da se nazadovanje slovenskega planšar-
stva premalo tolmači s splošnimi vzroki in preveč s spremembami v državnih 
mejah (str. 82). da se pri Jesenicah govori o vključitvi koroške rude in hidro-
energije med faktorje njihovega razvoja (str. 88). da se med mesti, ki so л 
industrializaciji konkurirala Ljubljani, navaja Ptuj (str. 90), da je informacija 
o težavah z železniško-cestnimi križišči v istem nivoju v Ljubljani zdaj na 
srečo že zastarela (str. 93), da se kot slovenski izraz za colline netočno navaja 
»hrib« (str. 135), da Pomurje ni nikdar v celoti spadalo k Štajerski (str. 137), 
da pomena besede »Ilica« v Zagrebu ne gre istovetiti z »ulico«, da je za 
Vlaško ulico v Zagrebu vprašanje, ali se res imenuje po Italijanih in ne 
»Vlahih« kake druge sorte (str. 160) itd. Vse to so malenkosti, res nebistvene 
»lepotne napake«, ki nas ne morejo zadržati, da ne bi ugotovili, da v domačih 
jezikih še nismo napisali o Jugoslaviji geografske knjige, ki bi na tako 
omejenem prostoru tako jedrnato, vsestransko in temeljito obravnavala našo 
domovino. Zato smo je zelo veseli in upam, da nam avtor kot naš stari 
prijatelj ne bo zameril, če jo štejemo kar za »domačo« in s tem zapolnimo 
vrzel, ki smo je sami krivi. 

V nasprotju z Blancom Jack C. F i s h e r ni imel namena napisati mono-
grafsko geografsko knjigo o Jugoslaviji. Nasprotno, njegova knjiga je štu-
dijskega značaja, v ospredje postavlja problem, ki smo ga naznačili že ob 
njenem podnaslovu. To se vidi tudi iz kratkega pregleda vsebine. Knjiga ima 
pet glavnih poglavij. Prvo informira bralca o razvoju jugoslovanske države, 
predvsem kot mnogonarodnostne države, o njenem ekonomskem razvoju, o 
urbanizaciji in o t. i. »modernizaciji« življenja ter o političnem ozadju 

1 8 8 



Književnost 

tega razvoja. Drugo poglavje ima naslov »Historično ozadje in regionalne 
razlike«. 2e iz naslova se vidi, da obravnava regionalne družbeno-gospodarske 
razlike, do katerih je prišlo po posameznih zgodovinskih področjih Jugoslavije 
zaradi vplivov zunanjega gospostva z različnih strani (srednjeevropske, sredo-
zemske in turško-orientalske). Te razlike se kažejo še posebno v različni 
stopnji urbanizacije in njenem različnem značaju. Pri tem seveda tudi Fisher 
nujno zadene ob problem velike razlike v stopnji razvitosti med t. i. južno 
in severno Jugoslavijo, to se pravi med pokrajinami, ki jih je turško go-
spostvo obdržalo v zaostalosti in med tistimi, ki so iz Srednje Evrope in iz 
Sredozemlja dobivali naprednejše življenjske impulze. Najtehtnejše, samo-
stojno poglavje knjige pa je tretje z naslovom »Socioekonomske razlike in 
urbana struktura«. To poglavje nikakor ni samo informativno, temveč je 
samostojna študija, v kateri je avtor na osnovi statističnih podatkov iz 1. 1961 
analiziral 55 izbranih jugoslovanskih mest po njihovi družbeno-gospodarski 
strukturi. Pri tem je uporabil t. i. »faktorsko analizo«, ki je danes v ZDA 
močno v modi ter jo je zasnoval Harry H. Harman, v ameriško gospodarsko 
geografijo pa jo z veliko vnemo uvaja Brian J. L. B e r r y . Za analizo jugo-
slovanskih mest si je Fisher zbral 26 spremenljivk, od tega 9 demografskih, 
9 s področja poklicne statistike, 3 tako imenovane »kakovostne indikatorje« 
(zgrajena stanovanja, utrjene ceste, število radijskih sprejemnikov) in še pet 
kombiniranih spremenljivk (ki kombinirajo podatke o zaposlitvi, kulturni 
dejavnosti, gradbeništvu, prometu itd.). Faktorji, ki se pri tem izoblikujejo, 
so štirje: prvi zajema razmerje med demografsko strukturo in življenjskim 
standardom (»indeks relativne razvitosti«), drugi gradbeno-prometno dejav-
nost, tretji tradicionalne urbane dejavnosti (kulturne, trgovske, upravne), če-
trti razmerje med mladim aktivnim prebivalstvom in odstotkom novo zgra-
jenih stanovanj. Vsak faktor posebej označuje določeno stopnjo razvoja v 
pozitivnem in negativnem smislu. Fisherjeva analiza teh 55 mest pokaže se-
veda tudi veliko razliko med »razvitim« jugoslovanskim Severom in »za-
ostalim« Jugom. Le-ta se kaže že tudi v samem značaju razporeditve in ve-
likosti mest; za severno Jugoslavijo z njeno že tradicionalno urbanizacijo bi 
bila značilna bolj enakomerna, v določeni hierarhično-funkcijski sistem raz-
vrščena razporeditev različno velikih mest (kar ameriška terminologija ozna-
čuje kot rank-size distribution), za zaostali Jug pa prevladovanje redkih večjih 
mest in popolno pomanjkanje srednjih (primate city size distribution). Četrto 
poglavje Fisherjeve knjige se ukvarja s stanovanjsko politiko in pogoji za 
njo. Tudi to poglavje ni samo informativno: v njem je avtor samostojno 
obdelal statistiko stanovanjskega standarda in sicer za občine Zagreba, Ljub-
ljane, Beograda in Skoplja in pri tem spet pokazal veliko razliko med raz-
vitejšimi in bolj zaostalimi predeli Jugoslavije, saj od 30 obdelanih mestnih 
občin kar 11 prvih mest odpade na zagrebške in ljubljanske občine (z Medve-
ščakom, Bežigradom in Šiško kot prvimi). Četrto poglavje knjige obravnava 
naš komunalni sistem, njegov razvoj in probleme. Vidi se, da se je avtor s 
problematiko naših komun dodobra seznanil. Glavna vrednost tega poglavja 
pa je spet »faktorska analiza« vseh 611, leta 1961 obstoječih komun. Za njo 
si je avtor izbral kar 63 spremenljivk (30 demografskih, zadevajočih starost 
in spol prebivalstva, 8 o stopnji izobrazbe, 3 o dohodku družin, 8 o izobrazbi 
moškega prebivalstva in 14 o poklicu). Iz njih je izluščil štiri faktorje, od 
katerih prvega označuje kot urbanizacijskega, drugega kot indeks relativne 
razvitosti, tretjega kot specializirano poklicno komponento in četrtega kot 
kmetijskega. Iz analize se seveda spet jasno pokažejo ostre razlike med raz-
vitim Severom (Slovenijo, Hrvatsko, severno Srbijo) in zaostalim Jugom. Po-
polna objava ustreznega gradiva za vseh 611 komun v posebnem dodatku 
knjige bo dobro služila nadaljnjemu podrobnemu študiju. Poglavje zaklju-
čuje pregled strukture našega planiranja in kot nekakšen zaklJuCek kratka 
označba t. im. »ekonomskega jedra« (economic core) Jugoslavije, obsegajočega 
Slovenijo, severno Hrvatsko, Vojvodino in severno Srbijo. 

Kakor je mogoče razbrati iz te čisto kratke označbe vsebine, pomeni 
Fisherjeva knjiga dragocen, tehten, samostojen prispevek k analizi regio-
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naine družbenogospodarske problematike Jugoslavije. Najdragocenejša je pri 
tem omenjena statistična analiza naših mest, komun in stanovanjskega fonda 
nekaterih mestnih občin, analiza procesa urbanizacije z zelo umestnim po-
skusom jasnejše opredelitve pojmov »urbanizacije«, »modernizacije« itd., ter 
ne nazadnje presoja problema komune in samoupravljanja kot naših druž-
benih posebnosti. Koristna in za nas dragocena je tudi potrditev že doslej 
znanih dejstev o velikih razlikah v razvitosti med Severom in Jugom, ki 
imajo predvsem zgodovinske vzroke in ki se tudi po Fisherjevih navedbah 
še izrazito krepe. Vse to je bogat prispevek tudi h gospodarski geografiji 
Jugoslavije, glede katerega moramo prav kakor pri Blancu kar priznati svojo 
krivdo: da smo v domači geografski literaturi tudi po tej plati nekoliko za-
mudili vlak. 

Vendar pa kaže k tej na splošno ugodni oceni Fisherjeve knjige dodati 
nekaj kritičnih pripomb. Prva skupina teh pripomb je metodološkega značaja. 
Moderne statistično-analitične metode (predvsem t. im. »faktorska analiza«), 
kakršne po Berryju kot eden prvih ameriških geografov uporablja Fisher, 
napravijo sicer močan vtis in nas prepričajo, da tudi v gospodarski geografiji 
ne bo šlo brez njih. Vzbujajo pa tudi pomisleke. Vprašamo se že, če kaže 
na drobno, tako zapleteno problematiko naših krajev prenašati postopke, ki 
so se zelo dobro obnesli v velikopoteznejših razmerah Amerike, ne glede na 
to, da je že sama izbira spremenljivk lahko še vedno tako subjektivna, da 
rezultate pobarva enostransko. Tako je npr. klasifikacija mest na štiri sku-
pine, ki jo je dala Fisherjeva analiza naših 55 mest (tabela na str. 102—103), 
sicer impresivna, čisto prepričati nas pa ne more, da spada npr. Zaječar zares 
v isto skupino z Beogradom, Pančevo s Kranjem in Maribor s Somborjem. 
Zdi se nam, da se tudi tu pokaže, da je »matematizacija« geografije kakor 
vsake znanosti sicer nujna, da pa se mora vzajemno kontrolirati s konkret-
nimi, podrobnimi lokalnimi, tudi na terenskem delu in opazovanju slonečimi 
raziskavami. Zdi se tudi sicer, da ne gre metod in meril, ki so lahko zelo 
uporabne za ZDA, preenostavno prenašati na naše razmere. Tega se avtor 
tudi zaveda (prim, njegovo pripombo na str. 137), vendar v praksi to izkušnjo 
morda premalo upošteva, ko se npr. odloči, da šteje po mednarodni, a za 
naše razmere kaj malo umestni praksi k pravim mestom samo naselja z več 
ko 20.000 prebivalci (str. 85). Malo kritično se človek ustavi tudi pri enostav-
nem prenosu že omenjene ameriške sheme city size distribution (str. 45) na 
naše razmere. Ali je npr. t. im. primate razporeditev v ožji Srbiji, ki je v 
precejšnjem nasprotju z rank-size razporeditvijo v Vojvodini in drugje na 
severu, res samo indikator gospodarske zaostalosti ali pa morda tudi posle-
dica močne centralizacije v nekdanji Kraljevini Srbiji, kakršne seveda v 
Vojvodini, na Hrvatskem in v Sloveniji ni bilo? Sorazmerna metodološka 
enostranost se kaže tudi pri uporabi literature. Od inozemske literature, za-
devajoče bodisi Jugoslavijo ali pa metodološke probleme, uporablja avtor 
samo anglosaško, kar se posebno očitno pokaže kot enostransko v zvezi s funk-
cijsko klasifikacijo mest (str. 87), kjer so za naše razmere nedvomno upo-
rabnejše izkušnje iz nemške, češke, poljske in druge »srednjeevropske« lite-
rature, kakor pa iz angleške in ameriške. Naj dostavim še pripombo glede 
uporabe domače literature. Avtor odlično pozna vso našo ekonomsko, socio-
loško in demografsko literaturo. Zato nas nekoliko iznenadi, da od geografske 
literature, ki zadeva obravnavane probleme, navaja skoraj samo Rogiéeve in 
Zuljičeve študije, čeprav bi se marsikje (npr. pri dnevnem pretakanju delovne 
sile), lahko oprl še na marsikaj drugega. 

Druga stran kritičnih pripomb pa zadeva vsebinsko stran sicer tehtnih 
in bogatih Fisherjevih izvajanj. Zlasti se mi zdi, da v marsikateri svoji pre-
soji avtor malo preveč posplošuje in pretirava. Razlike v razvitosti med Se-
verom in Jugom, kakor nam jih slika, so sicer točne, ni pa razloga, da bi se 
pridružili njegovemu stališču, da jih bo tudi v daljnji prihodnosti nemogoče 
ublažiti, kar naj bi utemeljevalo avtorjevo zaključno stališče, da velja še 
nadalje stimulirati predvsem razvoj Severa in s tem samo posredno koristiti 
tudi Jugu. Vsekakor je pretirano in poenostavljeno tudi istovetenje t. im. 
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»jadranske« gospodarske orientacije s proticentralistično in celo hrvatsko-
slovensko ter »podonavske« s centralistično-srbsko. Precej zamegljena je slika 
notranjih migracij. Ni razumljivo, zakaj se avtor pri označbi števila Slo-
vencev, ki se zaposle izven Slovenije, omeji samo na člane partije (str. 54). 
Pretirana je nadalje trditev, da je više razviti Sever iz etničnih, jezikovnih 
in drugih kulturnih razlogov manj privlačen za delovno silo z Juga. Tokovi 
iz zadnjega časa dokazujejo ravno nasprotno. Težko je razumeti, da avtor 
kratko in malo zanika kriterije, po katerih bi se dalo Črnogorce razlikovati 
od Srbov (str. 9). Preenostavno je nadalje metati zgodovinske vplive medi-
teranske in srednjeevropske sfere v skoraj isti koš »zahodnega vplivanja« v 
nasprotju z bizantinsko-turško sfero. Res je mediteranska Jugoslavija kultur-
nozgodovinsko in kulturno-geografsko močno individualizirana. Toda ta vpliv 
Mediterana je starodaven, medtem ko je bil »srednjeevropski vpliv« še po-
sebno za današnje razlike med »Severom« in »Jugom« izrazito odločilen šele 
v dobi industrijske revolucije. Takrat pa je tudi Mediteran sam s svojim 
jugoslovanskim delom vred močno zastal, pri nas še posebno zaradi bližine 
turške meje. Zato so vplivi industrijske revolucije vse do najnovejšega časa 
prodirali na naš Jadran samo s severa, iz Srednje Evrope (Avstro-Ogrske) 
in so seveda količkaj močneje prodrli samo v njegov severni del, jug pa je 
tudi tu močno zaostal in sicer po tipični svoji »mediteranski« in ne po »bizan-
tinsko-turški« poti. 

Na koncu bi se rad dotaknil še celotne orientacije Fisherjevih razglab-
ljanj, ki prihajajo do izraza še posebno na zaključku, ko avtor skuša nekako 
nasvetovati nadaljnje smernice našega razvoja. Ne bi želel trditi, da avtor 
ne obravnava naše dežele s simpatijo in dobronamerno. Vendar pa jo obrav-
nava čisto očitno s svojimi očmi, oziroma z očmi zahodnega, še posebno ame-
riškega sveta. S temi očmi oblikuje tudi svoje nasvete za nadaljnji razvoj. Zdi 
se, da sodi, da bomo tudi pri nas vsi gledali na stvari podobno, ker smo pač 
spoznali neuspehe sovjetskega sistema (recognized failures of the Soviet sy-
stem, str. 181). Zato pač moramo iskati novo razvojno pot (nem development 
path). To novo razvojno pot pa vidi avtor seveda čisto s svojimi očmi, ki niso 
samo stoodstotno »zahodne«, temveč tudi navajene obsežnih dimenzij ameriš-
kega gospodarskega prostora, ki je seveda z enoličnostjo svoje prirodne pa 
tudi družbeno-ekonomske strukture bistveno različen od vsestransko pisa-
nega mozaika Evrope in še posebej Jugoslavije. Zato gledaje take oči tudi na 
perspektive našega prostora nekako predimenzionirano in z vidika svojega 
velikega prostora, prezirajoč realnost mozaika. Z zornega kota tako predimen-
zioniranih oči naj bi ekonomski zakoni nujno silili v to, da ostane težišče 
jugoslovanskega razvoja še bolj kot doslej ob savski osi (v Economic core), 
saj bo samo visoka delovna storilnost tepa jedra kos tekmi na zahodno-
evropskih in svetovnih tržiščih (avtomatično so mišljena samo zahodna). 
Kakršnakoli ekspanzija v smeri Beograd—Bar ima lahko samo politični po-
men. Istrsko primorje ima bodočnost samo kot rekreacijsko področje za fun-
seeking Western Europe; širok pas na jugu čez Crno goro, južno Srbijo in 
Makedonijo pa naj bi se ohranil celo kot nekaka »divjina« (milderness area) za 
zahodnoevropski turistični trg, podobna ameriškim milderness areas in nacio-
nalnim parkom (stT. 178). Takšni nasveti in pogledi so sicer z vidika preeno-
stavnega prenosa ameriške miselnosti nà tla, ki niso zrastla z ameriškim raz-
vojem in njegovimi dimenzijami in zato potrebujejo malo bolj prilagojenega 
pretresa, razumljivi in nekako opravičljivi, avtor pa ne bo smel biti preveč 
presenečen, če se marsikdo od nas z njim ne bo strinjal in če narodom Jugo-
slavije kot celote taka »mednarodna delitev dela« ne bo všeč. Zato nam je zelo 
žal, da je znanstvena tehtnost in praktična koristnost Fisherjeve knjige precej 
pokvarjena z očitnimi znaki prizadevanja, da bi se dokazala nujnost popolne 
pritegnitve Jugoslavije in še posebno njenih bolj razvitih in tudi za nadaljnji 
razvoj predestiniranih severnih in zahodnih krajev v »zahodno« sfero in njene 
velikopotezne načrte. V tej luči nas tudi nekoliko motijo v knjigi nekateri 
majčkeni, na prvi pogled komaj opazni, verjetno nenamerni, zato pa nič manj 
značilni spodrsljaji, kakršen je na strani 56, kjer se omenja v zvezi z Jugo-
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slavijo druga svetovna vojna, pa nas malo iznenadi dostavek v oklepaju »ki 
je bila imenovana Narodno osvobodilna vojna« (which mas called the National 
Liberation War), ali tisti na str. 145, kjer je naša revolucija postavljena med 
narekovaje (the Yugoslav treoolutiont). 

S. Ilešič 

H. Heuberger, Gletschergeschichtliche Untersuchungen in den Zentral-
alpen zwischen Seilrain - und ötztal. Wissenschaftliche Alpenvereinshefte, 
zv. 20. Innsbruck 1966. 125 str., 5 stereo aeroposnetkov, 2 tabeli in izohipsna 
karta Stubajskih Alp v merilu 1 : 25.000 v prilogi. 

Innsbruški glacialni geomorfolog Heuberger je v tej razpravi ponovno 
pretresel vprašanje postwürmskih umikalnih ledeniških stadijev, o katerih 
v literaturi še vedno ni enotnosti. Obravnava tisti del tirolskih Centralnih 
Alp, ki so zaradi izrazitosti ledeniških pojavov že dolgo vir glacialne termino-
logije. S podrobnimi navedbami morenskega gradiva, s starostnimi in drugimi 
raziskavami, ki jih tu ni mogoče navesti, avtor pobija nekatere novejše 
ekstremne teorije, po katerih naj bi ledeniki v času splošnega postwürmskega 
umikanja obdobno močno napredovali. Po wiirmu III (po tirolski termino-
logiji poledenitev Ferna) naj bi dolino Inna dosegel ob ponovnem narastu 
le še en sam stranski ledenik (ta iz ötztala). Ker avtor zavrača trditev o zni-
žanju snežne meje v schlernu za 900 m (vse v primerjavi z današnjo mejo), 
zanika upravičenost termina schlernski umikalni stadij, ki se je v novejši 
literaturi že precej udomačil. Obdrži pa termina steinach in gschnitz za dva 
občasna sunka, ko je bila snežna meja 700 m niže današnje. Oba termina izha-
jata iz imen krajev v Gschnitzski dolini. Egesenski stadij kot termin avtor 
sicer ohranja, toda ne v smislu izteka daunskega stadija, temveč za samo-
stojno ledeniško kolebanje. Daun je po avtorju znatno manj izrazit kot 
egesen. V subatlantiku, ko je bila snežna meja okoli 200 m niže današnje, so 
nastale tako imenovani larstig morene in to bolj kot akumulacija solifluk-
cijskega in ostalega zmrzovalnega gradiva ter prestavljanja starih moren, 
kot pa prave ledeniške morene, ker podnebnemu poslabšanju ni sledil ustre-
zen narast ledenikov. Po teh potezah je larstig podoben egesenskemu stadiju. 
Zadnji umikalni stadij, ki se da od moren 1850 ločiti po znatno večji porašče-
nosti z lišaji, je stadij subatlantika. 

Tabelarni povzetek Heubergerjevih ugotovitev je naslednji: 

Stadij 
Znižanje snežne 
meje glede na 
današnjo v m 

Približen čas 
pred našo ero 

Steinach 700—600 8850 
Gschnitz 700—600 
Daun 300—600 
Egesen 300 7500 
Larstig malo nad 200 4270 
Subatlantik >00 500—400 

Knjiga nudi tudi vpogled v obilno diskusijo o problematiki umikalnih 
stadijev v svetovni literaturi. Prav bo prišla zlasti tistim, ki bodo skušali 
vzporejati umikalne stadije v slovenskih gorah z onimi v ostalih Alpah. 

Na kraju naj omenim, da je ta izrazito znanstvena knjiga izšla kot 20. 
strokovni zvezek pri tirolskem planinskem društvu. S tem se vsiljuje vzpo-
rejanje z dejavnostjo znanstvene sekcije pri Planinski zvezi Slovenije na 
področju objavljanja raziskovanja naših Alp. 

I. Gams 
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Pierre Birot, Les formations végétales du globe. Société d'édition 
d enseignement supérier. Paris 1965. Str. 508. 

Pred seboj imamo prvo v francoščini napisano knjigo o geografiji rastja.' 
Avtor, znani geomorfolog Pierre Birot, pravi v uvodu, da je delo narekovalo 
pomanjkanje vsakršnega pregleda na tem področju v francoskem jeziku. 
Knjigo je namenil čitateljem, ki so slabo seznanjeni z geografijo rastja, zlasti 
študentom filozofske fakultete. 

V uvodu, ki ima naslov Problemi in metode, se avtor dotakne pojmov 
vrsta, združba in klimaks. V dveh podpoglavjih obravnava metode prouče-
vanja vegetacijske pokrajine in geografijo te pokrajine. Ostala knjiga je 
razdeljena na tri neenake dele. Prvi del, ki je napisan za potrebe študentov, 
je kratek a jedrnat biološki uvod, ki obnovi glavna dejstva iz rastlinske 
biologije. V drugem delu, ki je daljši, je prikazan vpliv fizičnih faktorjev na 
rastlinstvo. V prvem poglavju tega dela je obravnavan odnos prst—rastlina, 
nato pa ostali faktorji: voda, svetloba, temperatura, veter in ogenj. Ves 
ostali del, to je 324 strani pa prikazuje vegetacijske oblike na svetu, kar 
je tudi pravi cilj knjige. Obravnava zonalno razprostranjenost vegetacijskih 
oblik: 

I. Zmerna in hladna področja: tajga, tundra, gozdovi zmernega in sub-
tropskega pasu, travna vegetacija severne polute, gorska vegetacija, 
vegetacijske oblike zmernega in hladnega pasu južne polute in obalna 
vegetacija zmernega in hladnega pasu; 

II. Topla in vlažna področja: vlažni tropski gozd, vegetacija v savani in 
na njenem robu, vegetacijska nadstropja v tropskem pasu; 

III. Suha področja: polpuščavska topla (Somalija, Avstralija, Karoo, 
Negev, jugozahodni del ZDA) in polpuščavska hladna (Turkestan, 
Velika kotlina), puščave. 

Tekst lepo dopolnjujejo številne tabele, skice in diagrami. »Fotografij 
pa zaradi materialnih razlogov ni bilo mogoče dodati temu delu«, pojasnjuje 
avtor knjige. 

P. Birot je z izdajo te knjige opravil veliko delo. Čeprav je dokaj na 
široko zasnovano, ni trpela jedrnatost, ki je svojska delom tega avtorja. 
Delo se lahko enakovredno postavi ob stran ostalim klasičnim delom iz 
drugih vej geografije. 

F. Lovrenčak 
» 

Handwörterbuch für Raumforschung und Raumordnung. Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung. Hanover 1966. 

Handwöterbuch für Raumforschung und Raumordnung, ki ga je izdala 
akademija za prostorsko raziskovanje in načrtovanje v Hanovru, je eden iz-
med prvih priročnikov za strokovnjake, ki se ukvarjajo s problemi prostor-
skega načrtovanja. Pri sestavi tega priročnika, ki obsega 2394 strani, je so-
delovalo 136 avtorjev. Največ strokovnjakov je iz Zahodne Nemčije in drugih 
držav zahodne Evrope, nekaj pa jih je tudi iz ČSSR, Poljske in Jugoslavije. 
Knjiga obravnava vrsto osnovnih problemov, ki so povezani s prostorskim 
načrtovanjem. Podrobno je obdelanih 313 gesel, ki so v knjigi razvrščena po 
abecednem redu, na koncu knjige pa je abecedni pregled pojmov in terminov. 

Po vsebini lahko gesla razdelimo na tri osnovne skupine: a) pojmi, b) insti-
tucije in organizacije, ki se ukvarjajo s prostorskim planiranjem in c) zakonski 
predpisi v zvezi s prostorskim načrtovanjem. Obravnavi pojmov v zvezi s 
protorskim načrtovanjem je posvečenih okrog 60 odstotkov vseh gesel. Te 
pojme so obravnavali strokovnjaki različnih strok (arhitekti, sociologi, agro-
nomi, geografi, gozdarji, ekonomisti, psihologi itd.) in različnih dežel, zaradi 
tega seveda ne more biti v delu neke dosledne enotnosti pri kriterijih za 
omejevanje in nakazovanju problematike. Tudi izbor avtorjev za obravnavo 
posameznih pojmov in terminov kaže, da organizatorji niso pritegnili k so-
delovanju vseh tistih strokovnjakov v svetu, ki bi k razjasnitvi pojmov 
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in terminov ter nakazovanju problemov lahko največ pripomogli, in da je 
bil izbor verjetno bolj prepuščen slučaju. Približno ena četrtina gesel je 
posvečena opisu, prikazu in delu raznih organizacij in institucij, ki se 
ukvarjajo s problemi prostorskega načrtovanja. Tudi pri tem delu so 
precejšnje razlike; zelo podrobno so opisane organizacije in institucije 
v Zahodni Nemčiji in zahodni Evropi, med tem ko je institucijam v ostalem 
svetu posvečeno manj pozornosti. Okrog 15 odstotkov gesel obravnava razno 
zakonsko problematiko prostorskega načrtovanja. 

Kljub navedenim pomanjkljivostim ima priročnih za geografe, zlasti pa 
za tiste, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem, velik pomen. Posebno 
pozornost zasluži obravnava posameznih pojmov in terminov, ki pomeni velik 
korak k jasnejšemu interdiciplinarnemu pojmovanju in oblikovanju skup-
nega jezika. 

J. Medved 

Karl Ganser, Modelluntersuchung zur Dorferneuerung. Münchner Geo-
graphische Hefte. Herausgegeben von Prof. dr. W. Hartke in Prof. dr. H. Louis. 
Redaktor dr. Karl Ganser. Heft 30. Bayerischer Landwirtschaftsverlag 
München 1967. Strani 106, 6 kart v prilogi in 6 kart v tekstu, 16 diagramov 
ter 32 tabel. 

Hiter družbeno-ekonomski razvoj v ZR Nemčiji je prinesel izredno velike 
spremembe v geografski podobi in strukturi pokrajine. Te so enako intenziv-
ne v mestih in njihovi okolici kot na podeželju, še posebno pa stopa v ospredje 
vprašanje nadaljnjega razvoja in funkcije majhnih centralnih krajev. Y ZR 
Nemčiji so se odločili raziskati nekaj takih naselij s pripadajočim zemljiščem 
v cilju usmerjanja njihovega razvoja in njihove preosnove (Dorferneuerung). 
Med drugimi so izbrali za raziskavo tudi majhen centralni kraj na Bavar-
skem — Pförring. Leta 1964 je dal »Bayerische Landessildlung« iz Münchena 
Geografskemu inštitutu tehnične visoke šole nalogo raziskati strukturo tega 
naselja. Leto kasneje je bilo delo opravljeno in predano v diskusijo. Omeniti 
je tudi potrebno, da je prav ta raziskava pomenila prvi večji korak k in-
terdisciplinarnemu delu na Bavarskem, v katerem so geografske raziskave 
zavzele osrednji pomen. 

Pförring leži ob Donavi, na vzhodnem robu vplivanega območja hitro 
se razvijajočega industrijskega centra Ingolstadta. Z okoli 2000 prebivalci 
je Pförring že na gornji meji naselij, ki pridejo v poštev za preosnovo. 
Y bližini je več podobnih naselij s hitrejšim razvojem zaradi naselitve in-
dustrije. Razen centralnih funkcij za nekaj okoliških občin, nima Pförring 
prav nobenega večjega pomena. V njem se ni razvila industrija, niti 
večja obrt. 

Kakor v vseh naseljih razvitih področij, je tudi v Pförringu glavni pro-
blem vezan na strukturo prebivalstva in obdelavo zemljišča. V zvezi s tem 
pa seveda na razvoj naselja samega. Leta 1961 je bilo tukaj še 151 gospo-
dinjstev, ki so se bavila s kmetijstvom, vendar je bila njihova posest dokaj 
majhna, 55 % jih je imelo manj kakor 5 ha zemlje. Takšna posest kljub 
neugodni starostni strukturi kmečkega prebivalstva seveda ne predstavlja 
eksistenčnega vira kmečkim družinam, omejena je pa tudi mehanizacija. 
Poklicno preslajanje prebivalstva sprošča veliko obdelovalne zemlje (okrog 
500 ha), ki je vsa v zakupu. Največ zanimanja zanjo kažejo prav posestniki 
z do 7 ha zemlje. Za uspešno gospodarjenje je potrebno 30 ha obdelovalne 
zemlje, kar posedujejo le redke kmetije, ki so si zgradile nova poslopja 
sredi svojega arondiranega obdelovalnega kompleksa. Nadaljnje preslajanje 
prebivalstva in staranje kmečkega prebivalstva bo v naslednjih desetih letih 
sprostilo še okrog 200 ha zemlje za kamasacijo. S tem se bo število posestni-
kov zmanjšalo ponovno za 40, kar bo seveda zmanjšalo tudi sedanje število 
89 kmetij, ki živijo izključno od zemlje. 

V raziskavo Pförringa je avtor vključil niz novih aspektov, predvsem 
sociološke narave, vse od navezanosti prebivalstva na zemljo, pripravljenosti 
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za uvajanje novosti v kmetijstvu, do šolske izobrazbe itd. Pri tem se srečuje 
predvsem z dvema problemoma, staranjem prebivalstva ter spreminjanjem 
ekonomskih osnov in možnosti preslojenega prebivalstva. Čeprav je opušča-
nje kmetovanja zajelo izredno velike površine, se kaže to samo v zakupu 
zemlje, ne pa v dejanskem opuščanju obdelave. Preslojeni posestniki ter 
posestniki z malo zemlje jo izredno neradi prodajajo, saj jim predstavlja 
vir samooskrbe in neke vrste sigurnosti v času morebitnih gospodarskih kriz. 
Zemljo oddajajo v zakup, zato je primanjkuje za komasakcijo. Posledica tega 
je tudi veliko število gradbenih parcel. 

Drug socialno ekonomski problem sta v Pförringu trgovina in obrt lo-
kalnega značaja. Starostna struktura večine lastnikov je izredno neugodna 
in bodo polagoma te trgovine in delavnice opuščene. Vendar njihovi lastniki 
sedaj še predstavljajo prebivalstvo z deloma izredno nizkimi dohodki. Število 
takih trgovin je veliko, moč investiranja izredno majhna, zaradi česar je 
tudi zaloga blaga v njih majhna, kar še nadalje zmanjšuje število kupcev. 
Velik del prebivalstva se oskrbuje v Pförringu samo z artikli dnevne oskrbe. 
Končno je avtor izvedel v 350 hišah (vseh je 450), še anketo o psihološki 
navezanosti prebivalstva na domače naselje, o pomanjkljivosti in prednosti, 
ki jo nudi življenje v majhnem centru. 

Zadnji del knjige zavzema poglavje o položaju in pomenu Pforringa 
v okviru širšega področja. 

Cilj zastavljene naloge je bil, ugotoviti razvojne tendence in možnosti 
majhnega centralnega kraja. Zato je vsako od številnih poglavij močno 
perspektivno obarvano, prikazane niso samo tendence bodočega razvoja, 
temveč predvsem ukrepi za dosego določene razvojne stopnje. Kakor je iz 
teksta razvidno, je avtor razširil raziskavo preko meja zastavljene naloge. 
Ob dobrem poznavanju splošnega gospodarskega razvoja in podrobne analize 
Pförringa pa je podal metodološko izredno dober in zanimiv prikaz, izhajajoč 
pri vsakem poglavju iz problema. 

M. Pak 
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t Fran jo Baš 

Bil je med nami izjemna osebnost, ker se je v času vse večje specializa-
cije znanstvenega dela na omejenem prostoru aktivno in samoniklo udejstvo-
val na tolikih področjih in kot intenzivni proučevalec terena v tolikem delu 
slovenske zemlje kot nihče drugi. Pomembno mesto si je zagotovil tudi kot 
geograf, ki je proučeval severovzhodno Slovenijo. Rodil se je v osrčju Sa-
vinjske doline v Kamenčah pri Braslovčah 2. j anuar ja 1899. Gimnazijo je 
obiskoval dve leti v Celju, nakar je zaradi prepira z ondotnimi Nemci na-
daljeval študije v Kranju do 1. 1917, ko je bil mobiliziran. Po povratku iz 
italijanskega ujetništva je 1. 1920 maturiral in se nato vpisal na eksportno 
akademijo na Dunaju. Od 1921 do diplome iz zemljepisa in zgodovine 1. 1925 
je študiral na l jubljanski univerzi. Služboval je v Mariboru do 1931 kot 
srednješolski profesor, do 1938 kot ravnatelj Banovinskega arhiva in do 1931 
kot ravnatelj Pokrajinskega muzeja, nakar se je naselil v Ljubljani. Tu 
je bil od 1953 do upokojitve 1963 vodja Tehničnega muzeja Slovenije. Po 
štiriletni težki bolezni je umrl 30. aprila 1967. 

V študentovskih letih ga je na jbol j pritegnila geografija. Pripadal je 
internemu petčlanskemu Geografskemu klubu, ki se je pod vodstvom dr. Val-
te r ja Bohinca sestal na prvo sejo 1. 7. 1923 na Jezerskem v Kazini z nalogo, 
da osrbi Slovencem lastno geografsko glasilo Geografski vestnik. Da je izšla 
prva številka že junija 1925, je bila največ Baševa zasluga, sa j je prav on 
nabral glavnino prvih naročnikov in podpornikov in pridobil celjsko tiskarno 
Brata Rode & Martinčič, da je prevzela riziko tiska. Tu je priobčil svojo prvo 
razpravo Hmeljarstvo v Savinjski dolini. Naslednja dolga mariborska doba 
je bila zanj izjemno plodna. Tu je razširil svoje zanimanje od geografije na 
zgodovino, narodopisje, arheologijo in muzeologijo. Kot neutruden, veder 
in dobrodušen popotnik po rodni Savinjski dolini, našem Podravju in Pomurju 
se je seznanil domala s sleherno vasjo in njenimi problemi. Predvsem ga 
je zanimalo življenje ljudi in nj ih živo ustno izročilo. Zato je toliko pisal 
o ljudskih krajevnih imenih, stanovanjskih hišah, gospodarskih poslopjih, 
prirodnih in kulturnih spomenikih, naših narodnih problemih v preteklosti 
in sedanjosti, naši severni meji, pa tudi o gospodarskih vprašanjih, kot so 
to socialni problem našega kmeta, turizem itd. Hkrati se je uveljavil kot 
organizator znanstvenega dela zlasti še potem, ko je hkrati s pr i jatel jem 
pesnikom Jankom Glaserjem prevzel uredništvo Časopisa za zgodovino in 
narodopisje. V tem svojstvu je postal osrednja osebnost v znanstvenih pri-
zadevanjih naše obdravske metropole. 

Največkrat se je razpisal o Mariboru. V Geografskem vestniku je prikazal 
1. 1926 zgodovinsko geografski razvoj Maribora in leto zatem geomorfološke 
razmere, ki jih je zajel na širšem mariborskem prostoru. V Kroniki mest je 
1. 1934 razpravljal o topografski dinamiki Mariborskega polja in razvoju 
Maribora, v ČNZ o mariborski mestni meji, v Koledarju nabavljalne zadruge 
drž. nameščencev v Mariboru o tekmi med Mariborom in Ptujem za prvenstvo 
na Dravskem polju in o kulturah v Mariboru v začetku 19. stoletja. L. 1932 
je napisal Vodnik po Mariboru. Med ostalimi bol j ali manj geografskimi raz-
pravami so pomembnejše: Prlekija, Protestanti v Prekmurju (oboje ob javi je-
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no v Geografskem vestniku), Kob'anski hram, k je r v posebnem poglavju 
govori o legi kmetij, Gospodarsko poslopje v Savinjski dolini, k j e r je pri-
kazan vpliv hmeljske kulture na njegov razvoj, Historično-geografski razvoj 
Ptuja, Izgoni na Dravskem polju, Zadrečki lončarji (vse izšlo v CNZ). Na-
rodopisni položaj Slovenske Krajine (Slovenska Krajina, zbornik, 1935), 
Življenjski nivo kmeta (izšlo 1938), Socialni problemi slovenske vasi (izdal 
1938 skupaj z I. Pircem), Vetrenjače u Sloveniji (Beograd 1928). 

Pogosto se je oglašal s podpisom ali anonimno v dnevnem časopisju, 
k j e r je pisal največ o naši severni meji, boju zanjo, o zemlji in ljudeh 
severovzhodne Slovenije, o krajevnih imenih in drugih aktualnih problemih. 
Bivanje v Ljubljani mu je obračalo poglede na centralno in zahodno Slove-
nijo, k j e r je dajal pobude za tehnične muzeje in zbirke na Jesenicah, v Kropi, 
Bistri, Idriji. O kroparskem železarstvu je referirai in pisal v tujini, v Slo-
venskem etnografu je objavil študijo o idrijski rudarski hiši. 

Ko je bil že težko bolan, se mu je uresničila davna želja, da je začel 
ponovno izhajati njegov l jubljeni Časopis za zgodovino in narodopisje. Tu 
je izšla njegova predvojna razprava O karakterologiji prebivalstva v štajer-
skem Podravju. Naslednjega letnika, ki je prinesel njegovo študijo »Kultur-
bund v Celju med obema vojnama«, ob kateri mu je gotovo nenehno uhajal 
spomin na mlada leta, ko je zaradi Nemcev moral iz Celja, žal, ni dočakal. 
Osebno me nan j vežejo pri jatel jski spomini zelo širokega razpona, od 1. 1921 
do zadnjega razgovora tik pred njegovo boleznijo, ko sva se oba tako veselila 
skupnega uredniškega dela pri Krajevnem leksikonu Slovenije. 

Roman Savnik 

+ Akademik Pavle Vujević 

17. novembra 1966 je v 86. letu življenja umrl profesor beograjske uni-
verze in akademik Pavle M. Vujević. Rodil se je v Rumi 22. avgusta 1881. 1. 
Osnovno in srednjo šolo je končal v Novem Sadu. Od 1899 do 1904 je študiral 
fizično geografijo, geologijo in meteorologijo pri tedaj slavnih dunajskih 
profesorjih, geologu E. Siissu, geomorfologu A. Pencku in klimatologu J. Hanu. 
Ti so biji profesorji tudi Jovanu Cvijiću. 

Konec jul i ja 1904 je P. Vujević zagovarjal svojo doktorsko tezo »Die 
Teiss, eine potamologisehe Studie« in si z n jo pridobil naslov doktorja geograf-
ske vede. Kmalu nato odide v Berlin in Potsdam, k je r se je do k ra ja 1905. 1. 
izpopolnjeval v meteorologiji. Naslednje leto (1906) je Penck objavil v Leipzi-
gu Vujevićevo doktorsko tezo o Tisi. Takoj je pritegnila pozornost znanstve-
nih krogov in postala vzor potamologiji, ki se je pravkar pričela razvijati. 
S tem je P. Vujević ze s svojim prvim delom prispeval k eni od fizično 
geografskih panog. 

Na vabilo Jovana Cvijića, ki je bil takrat že znan znanstvenik, je P. Vu-
jević v marcu 1907. 1. prišel v Beograd in postal docent Filozofske fakultete 
beograjske univerze. Tedaj je pričel s svojo blestečo znanstveno in pedagoško 
kariero, ki je t ra ja la skoraj šest desetletij. Po besedah enega od njegovih 
učencev so bile Vujevićeve postavke »dogodek v razvoju meteorologije na 
beograjski univerzi«. Poleg neka j meteoroloških panog je P. Vujević pre-
daval tudi matematično in fizično geografijo, skupaj s Cvijićem pa je 
sodeloval pri delu geografskega seminarja. V te j dobi so študirali ali začeli 
svoje študije vidni Cvijeviću in Vujevićevi učenci: Borivoje Z. Milojević, 
Petar S. Jovanović, Vojislav Radovanović, Sima M. Milojević in drugi. 

Pavle Vujević je objavil 70 večjih in okoli 200 manjših znanstvenih del, 
prispevkov in prikazov, kakor tudi okoli 1.200 beležk in člankov v enciklo-
pedijah. Govoril je nemško, francosko, angleško in madžarsko, uporabljal 
pa je zelo dobro tudi poljski in ruski jezik. To mu je omogočalo, da je in-
tenzivno zasledoval razvoj fizične geografije, klimatologije in meteorologije, 
to je znanstvenih ved, ki jih je predaval na fakulteti in iz katerih je objavil 
skoraj vsa svoja znanstvena dela. Napisal je tri velike univerzitetske učbe-
nike: »Osnove matematične in fizične geografije« v dveh delih (1923 in 1926), 
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»Meteorologija« (1948) — za njo je dobil prvo nagrado Zvezne vlade 1949. L, 
in Klimatološka statistika (1954). 

Večino del je objavil v nemškem in francoskem jeziku. Med njimi so 
najbol j pomembna: »Die Temperaturverhältnisse der untersten Luftschichten« 
(Dunaj 1909), s katerim je postal eden od pionirjev mikroklimatologije, tako 
kot je s svojo disertacijo postal eden od pionirjev potamologije; »Klima 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca« (Beograd 1924), »O podnebju Hvara« 
v šestih delih (Beograd 1927—1932), zaradi katere ga je občina Hvar izbrala 
za svojega častnega meščana; »O podnebju Skopske kotline« (Skopje 1932), 
»Hydrographie der jugoslawischen Gewässer« (Beograd, 1935), »Hidrološke 
osobine reka u Srbiji« (Beograd. 1951), »Podneblje FNR Jugoslavije« (Beograd, 
1954), »Prodiranje morskih uticaja u unutrašnjost Jugoslavije «(Beograd, 
1954), »Prilozi za bioklimatologiju oblasti Kopaonika« (Beograd, 1962) itd. 

Za svoje znanstveno in pedagoško delo je Pavle Vujević dobil mnoga 
javna priznanja. Bil je častni član Češkoslovaškega geografskega društva 
(1926), Geografskega društva v Berlinu (1928), Bolgarskega geografskega 
društva (1935), član Komisije za raziskovanje klimatskih sprememb Medna-
rodne geofizične zveze (1938), Madžarskega meteorološkega društva (1940), 
dopisni član Srbske akademije znanosti (1950), doživljenjski častni predsednik 
Srbskega geografskega društva (1954), pri osnovanju katerega je osebno 
sodeloval, predsednik Nacionalne komisije za III. mednarodno geofizično 
leto (1955), redni član Srbske akademije znanosti (1958) in član njenega 
Predsedništva (1960). Ob priliki 50-letnice dosege doktorata sta mu dodelila 
rektor in senat univerze na Dunaju 19. jul i ja 1954 naziv častnega doktorja 
dunajske univerze. Pavle Vujević je bil odlikovan s štirimi odlikovanji. 7. ju-
lija 1960 mu je Svet za ananstveno delo LR Srbije dodelil nagrado za živ-
l jenjsko delo. 

Kot profesor beograjske univerze Pavle Vujević ni opravljal samo 
dolžnosti šefa skupine za fizično geografijo na Filozofski fakulteti in kasneje 
tudi šefa Katedre za meteorologijo na Prirodoslovno-matematični fakulteti, 
temveč je bil 23 let tudi upravnik Meteorološkega observatorija univerze 
v Beogradu. 4 leta je opravljal dolžnost direktorja Geografskega inštituta 
Srbske akademije znanosti. 

Dela P. Vujevića navaja jo v svojih znanstvenih delili, študijah in univer-
zitetnih učbenikih mnogi vidni geografi, meteorologi in hidrologi, kot so 
Geiger, Kerenen, Sutton, Alisov, Popov in drugi. 

Svetli lik Pavla Vujevića, izvrstnega znanstvenika in pedagoga, skrom-
nega in iskrenega pr i ja te l ja mlajših znanstvenih delavcev, bo ostal v t ra j -
nem spominu vseh tistih, ki so ga poznali in s katerimi je sodeloval. Njegovo 
ime bodo pomnile še mnoge generacije študentov, geografov in meteorologov 
v Jugoslaviji in izven nje. V zgodovini beograjske univerze in naše znanosti 
pripada Pavlu Vujeviću eno najvidnejših mest. 

Dušan Dukić 
i 

t Borivo je Ž. Milojević 
I 

Dne 22. oktobra 1967 je beograjska geografska šola izgubila enega od 
svojih najimenitnejših predstavnikov, akademika Borivoja 2. Milojevića. Kot 
učenec in najbližji sodelavec J. Cvijića si je Milojević med svojim dolgim 
življenjem pridobil neprecenljive zasluge za geografsko raziskovanje naše do-
movine, moderniziranje geografskega pouka na univerzi in izobraževanje šte-
vilnih znanstvenih sodelavcev in predavateljev. 

Bil je rojen 22. XII. 1885. 1. v vasi Carini pri Krupnju, to je v sosedstvu 
Cvijićevega rodnega kra ja . Vedno je gojil globoko ljubezen do svojega rod-
nega kra ja , ki mu je posvetil enega od prvih del in k j e r je zdaj pokopan, 
kot je tudi sam želel. V rodnem Krupnju je obiskoval osnovno šolo in v 
Šapcu ter Beogradu gimnazijo. Od 1. 1904 do 1908 je študiral geografijo pri 
J. Cvijiću na takratni Filozofski fakulteti v Beogradu. Šolsko leto 1911/12 
je preživel na univerzah v Halleju in Berlinu. 
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Še kot študent je B. 2. Milojević kazal izreden interes za geografsko 
znanost, kar je tudi razumljivo, če se pomisli, da je Cvijić znal podčrtati 
njeno vsestransko vrednost in pomen. Pred prvo svetovno vojno je B. 2. Mi-
lojević na jp r e j služboval kot asistent univerze, potem kot srednješolski in od 
1. 1920 do 1956 kot univerzitetni učitelj. Od Cvijićeve smrti 1. 1927 pa do 
svoje upokojitve 1956. 1. je bil neprestano šef katedre in upravnik Geograf-
skega zavoda Univerze v Beogradu. Tako je služboval na univerzi celih 
38 let. Ker je pred tem bil srednješolski učitelj, je njegova aktivna služba 
domovini t ra ja la točno 50 let. 

Med neumornimi ekskurzijami skoraj po celi Jugoslaviji — in to v glav-
nem peš — je zbral ogromno podatkov, na podlagi katerih je napisal čez 250 
znanstvenih in strokovnih del. Sledeč Cvijićevi posebni naklonjenosti antropo-
geografiji in geomorfologiji, je na jp r e j proučeval naselja in izvor prebival-
stva (»Antropogeografska promatranja u Dalmaciji«, 1913, »Radjevina i 
Jadar«, 1913, »Pešter i Sjenica«,. 1921, »Južna Makedonija« — doktorska diser-
tacija 1. 1922, »Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko polje«, 1923 in drugo). 
Skoraj v istem času je objavil tudi več geomorfoloških del (»O kršu oko 
Ostrovskog jezera«, 1921, »Glečerski tragovi u oblasti Vlasulje, Bioče i Kru-
šice«, 1922, »Geomorfološka promatranja u dolini Cetine«, 1924 in drugo). 

Te svoje znanstvene in metodične izkušnje, ki si jih je pridobil s prvot-
nim delom na poedinih in ožjih problemih — geomorfoloških in atropogeo-
grafskih — je B. 2. Milojević kasneje uspešno izkoristil za poglabljanje in 
preučevanje kompleksnih pojavov, nastalih s skupnim delovanjem prirodnih 
in antropogenih dejavnikov. Ta, v ostalem povsem pravilna in morebiti edina 
pot osredotočenja na regionalno geografijo, ga je vodila skozi premišljeno 
izbrane regionalne predele, ki jim je posvetil neka j obsežnih študij. Ne 
p re j j n ne kasneje niso bila podvzeta na jugoslovanskem prostoru tako siste-
matična in kompleksna proučevanja našega primorja, visokih planin, glavnih 
dolin in peščenih predelov s puhličastimi terasami. Ne moremo si danes niti 
zamisliti proučevanja kake manjše regije v sklopu teh predelov, ne da bi 
predhodno proučili Milojevićevih del, med katerimi so najvažnejša: »Dinar-
sko primorje i ostrva«, 1933, 483 strani, »Visoke planine«, 1937, 459 strani, 
»Glavne doline u Jugoslaviji«, 1951, 447 strani. »Lesne zaravni i peščare u Voj-
vodini«, 1949, 102 strani. Ta in mnoga druga Milojevićeva dela so bila objav-
ljena v neka j skrajšani obliki tudi v tuj ih jezikih, predvsem, v francoščini. 
Tako so postala dostopna tujim znanstvenikom in so bila povoljno ocenjena 
v najuglednejših tuj ih časopisih. 

S temi in drugimi antropogeografskimi deli je B. 2. Milojević utrdil 
nek čas, neko določeno stranje v procesu gospodarskega in kulturnega raz-
voja proučevanih področij. Zato nam morejo rabiti za detaljnejša proučevanja 
prostorske in časovne neenakosti našega družbenega gospodarskega in kultur-
nega razvoja. V znatni meri se morejo rabiti tudi kot podlaga za regionalno 
in gospodarsko načrtovanje teh področij. 

B. 2. Milojevića je zaradi pomembnih znanstvenih dosežkov izbralo za 
svojega dopisnega in častnega člana deset inozemskih geografskih društev. 
Za te zasluge je dobil v inozemstvu štiri častne doktorate (na univerzi v 
Montpelierju, Grenoblu, Rennesu in Pragi) in sprejel je sedem jugoslovanskih 
in tujih odlikovanj. Izbran je bil za rednega člana Srbske akademije znanosti 
in umetnosti. Geografsko društvo ZSSR ga je sprejelo 1. 1965 v svoje članstvo 
kot enega od skupno devetih inozemskih geografov. 

Na j ne bo pozabljeno, da je Milojević prisostvoval pri osnovanju Srbske-
ga geografskega društva 1. 1910 in da ga je dejansko vodil od 1. 1927 do 1. 1962. 

Prof. Milojević je veljal za bleščečega predavatelja, ki je s svojo 
elokventnostjo in izredno sposobnostjo zlahka pojasnjeval na jbol j kompli-
cirane znanstvene probleme. S temi sposobnostmi in pripravljenostjo, da v 
največji meri ob vsaki priliki pomaga mladini, si je pridobil splošno spošto-
vanje naših geografov. Mnogi njegovi učenci so ga spremljali na njegovih 
terenskih raziskavah še leta po končanih študijah. Njegovi učenci so tudi 
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sedanji učitelji na katedri za geografijo na zagrebški in skopski univerzi. 
Vsi ti se bodo do smrti spominjali s toplo zahvalo svojega neumornega, vedre-
ga, dobronamernega in uslužnega učitelja. 

Milorad Vasović 

t Prof. dr. Tvrtko Kanaet 

12. oktobra 1967 je nenadno umrl v Dubrovniku prof. dr. Trvtko Kanaet, 
redni profesor univerze v pokoju, osnovatelj Katedre za geografijo Filozofske 
fakultete v Sarajevu, Geografskega inštituta in eden od osnovateljev Geograf-
skega društva Bosne in Hercegovine. Rojen je bil 14. aprila 1900 v Banji 
Luki, k j e r je končal osnovno in srednjo šolo. Studije iz geografije je končal 
na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Predavateljsko kariero je začel 1. 1922 na 
gimnaziji v Trebinju in nato v Mostarju, k j e r je ostal do 1. 1939, ko je bil 
premeščen v Osijek in kmalu nato v Sarajevo. Kot profesor gimnazije v Sa-
rajevu je med drugo svetovno vojno ilegalno pomagal NOB in za to dobil 
potrebno priznanje. 

Po osvoboditvi naše domovine je bil prof. Kanaet načelnik v Ministrstvu 
za prosveto Bosne in Hercegovine, nato pa se je vrnil učiteljskemu poklicu 
kot profesor geografije in direktor Višje pedagoške šole v Sarajevu. Z veliko 
zaslugo prof. Kanaeta je bila 1. 1950 osnovana Katedra za geografijo pri te-
danji Filozofski fakulteti v Sarajevu, ko je bila omenjena fakulteta tudi 
osnovana. To najvišjo znanstveno pedagoško institucijo je prof. Kanaet vodil 
celih 13 let. V tem času je ta Katedra dala preko 250 profesorjev geografije. 
Prof. Kanaet je bil eden od četverice članov iniciativnega odbora za osno-
vanje Geografskega društva Bosne in Hercegovine 1. 1947. Bil je njegov prvi 
podpredsednik. To dolžnost je vršil do 1. I960., ko je postal predsednik 
društva. Bil je eden od na jbol j aktivnih članov tega društva in je pokazal 
vidne rezultate, zlasti pri organiziranju seminarjev za učitelje in profesorje 
geografije, pri katerih je bil stalni udeleženec. Na nj ih je izrekal svoja miš-
l jen ja in dajal pojasnitve iz raznih področij geografske znanosti, ki so bila 
vedno z veseljem sprejeta. Ob dpokojitvi 1. 1965 je bil izbran za častnega 
in doživljenjskega predsednika društva. Njegovo uspešno delo mu je prineslo 
priznanje in ugled, posebno v njegovi ožji domovini Bosni in Hercegovini 
pa v Jugoslaviji in tudi po svetu. Za te dosežke mu je bila prideljena častna 
diploma Geografskega društva Bosne in Hercegovine. Prof. Kanaet je bil 
tudi član redakcijskega odbora »Geografskega pogleda«, glasila Geografskega 
društva Bosne in Hercegovine. L. 1953 je z uspehom organiziral III. kongres 
jugoslovanskih geografov na področju Bosne in Hercegovine. Na tem zboro-
vanju — za njegovo organiziranje je zelo zaslužen — je prof. Kanaet prispe-
val dva referata, »Privredno-geografske oblasti i područja Bosne i Herce-
govine« in »Tragovi glaciacije na Krvavcu (Bjelašnica)«. Prisostvoval je na 
vseh sedmih dosedanjih kongresih geografov Jugoslavije. 

Znanstveno dèlavnost je prof. Kanaet začel v letih pred drugo svetovno 
vojno na prostoru Podveležja (Hercegovina). Tema njegove disertacije — 
Podveležje in Podvelešci — je povezana s tem prostorom. Osnovna znanstve-
na delavnost prof. Kanaeta je bila usmerjena na področje fizične geografije 
(kras, geomorfologija, hidrografija). S to tematiko je nastopal na dveh 
kongresih Mednarodne geografske zveze, 1. 1960 na Švedskem in 1. 1964 v 
Veliki Britaniji. Na nj ih so bila njegova razlaganja zapažena in visoko 
ocenjena. Prof. dr. Tvrtko Kanaet je pripadal generaciji pionirjev geografske 
stroke in znanosti v Bosni in Hercegovini in je vložil ogromno dela v orga-
nizacijo vseh geografskih ustanov, ki so v Bosni in Hercegovini. Geografsko 
društvo in njegovi učenci bodo nadaljevali pot, ki jo je pokazal, in steze, 
ki jih je tri. 

Novak Zubić 
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V spomin Antoniju Laziću 
(27. IX. 1886—17. III. 1966) 

Nedvomno je dolžnost »Geografskega vestnika«, da se ob njegovi smrti 
vsaj na kratko spomni moža, katerega ime je vsaj mlajši generaciji naših 
geografov manj znano kakor pa to zasluži. Starejši pa se ga tudi osebno 
dobro spominjamo. Sam sem ga spoznal leta 1930, ko je »potujoči« kongres 
slovanskih geografov in etnografov, ki je bil 1. 1930 v Jugoslaviji, pripotoval 
v Ljubljano in me je pokojnik, ki je bil poleg vsega drugega tudi organiza-
cijski »faktotum« geografov iz glavnega mesta naše države, na njemu lasten 
veder in miren način kot takratnega »pomožnega« asistenta vpregel v orga-
nizacijske skrbi. Pozneje smo ga srečevali na vseh naših sestankih in zbo-
rovanjih, vedno zanesljivega, mirnega in skromnega. Vedno pa je ostal tako 
skromno v ozadju, da smo komaj opazili, kda j ga je zmanjkalo iz naših vrst. 

Ante Lazić res ni bil formalno kvalificiran geograf. Bil je »samo« dolgo-
letni Cvijićev kartograf in spremljevalec na njegovih balkanskih raziskoval-
nih poteh, pozneje pa tudi pri njegovem delu za mirovno konferenco po prvi 
svetovni vojni v Parizu. Zato ga mlajši rod še na jbol j pozna po tistih značilnih 
skicah in risbah v Cvijičevih delih, za katere se zdi, da jih še do danes ni 
prekosila nobena ponazorstvena metoda, marsikdaj tudi ne najboljša foto-
grafija. Ob svojem dolgoletnem sodelovanju s Cvijičem in njegovim učenci 
pa se je stvarno, čeprav ne formalno, izoblikoval tudi v solidnega znanstve-
nega delavca. Zanimal ga je predvsem kras, pa kraška, a tudi normalna 
hidrografija, sa j so med njegovimi objavljenimi deli na j t ra jne jše vrednosti 
njegova hidrogeografska dela. Nastala so v času, ko je bila ta geografska 
veja pri nas še skoraj povsem prezrta. Zato imajo njegove preučitve režimov 
Trebišnjice, Peka, Mušnice, Drine. Neretve kar nekak pionirski značaj. Zelo 
mnogo drobnega truda je pokojnik posvetil Srbskemu geografskemu društvu, 
saj je bil stalen in nenadomestljiv odbornik od leta 1910, ko je bil med 
njegovimi ustanovitelji, pa do svoje upokojitve leta 1954 

Tudi slovenski geografi se bomo tega našega marljivega in požrtvoval-
nega geografskega delavca ter skromnega in dobrega človeka vedno toplo 
spominjali. 

Svetozar Ilešič 

Umrl je L. Dudley Stamp (1898—1966) 

Na regionalni konferenci Mednarodne geografske unije za Latinsko Ame-
riko v Ciudad de Mexico je dne 8. avgusta 1966 nenadoma umrl vodilni bri-
tanski geograf Sir L. Dudley Stamp, ena najbol j znanih osebnosti med geografi 
današnjega sveta. Svetovna geografska znanost ga bo težko pogrešala, vse, 
ki smo ga imeli k d a j koli priliko osebno spoznati in smo cenili ne samo 
njegovo strokovno in organizacijsko aktivnost, temveč tudi osebno skromno 
in odkrito demokratičnost, pa bo njegova smrt prizadela tudi po človeški 
strani. 

Njegova življenjska pot je bila dokaj svojevrstna. Doma iz trgovske 
družine londonskega predmestja, k j e r se je rodil leta 1898, je postal, kar je 
malo komu znano, geolog in je kot tak strokovno sodeloval med prvo sve-
tovno vojno pri zavezniški armadi v severni Francij i in Belgiji, nato pa pri 
raziskovanju nafte v Burmi, k j e r je postal v letih 1923 do 1926 profesor 
geologije in geografije na univerzi v Rangunu. Zatem ga je njegov malo 
širši interes dokončno privedel v okvir geografije. L. 1926 je prevzel mesto 
predavatelja ekonomske geografije na londonski School of Economics. To 
funkcijo, ki je bila pozneje uvrščena v okvir katedre za »socialno« geografijo, 
je opravljal do 1. 1958, ko je kot univerzitetni učitelj stopil v pokoj, zato pa 
razvil tem živahnejšo znanstveno, popularizacijsko-publicistično in geograf-
sko-organizacijsko dejavnost. 

Pokojnik se je uveljavil predvsem v treh smereh. Prva je bila v pisanju 
sintetičnih regionalno-geografskih knj ig od široko in znanstveno zasnovanih 
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monografij do popularnih del in celo do srednješolskih učbenikov. Vse nje-
gove knjige odlikujeta predvsem dve odliki: ker je imel priliko prepotovati 
tako rekoč ves svet, se opirajo na lastna opažanja, izkušnje in raziskave; 
vrh tega se v nj ih kaže pokojnikovo prizadevanje, da bi geografsko znanje 
in pisanje povezal s potrebami živega življenja, z aktualnimi problemi se-
danjosti tako v posameznih deželah kakor v svetu kot celoti. To velja tako 
za njegove knjige o Angliji (The Land of Britain, Its Use and Misuse, 3. izd. 
1962, Britains Structure And Scenery, Man and the Land, 2. izd. 1962), za 
njegovi znani knjigi o Aziji in Afriki (Asia, a Regional and Economic 
Geography, 1. 1962 že v 11. izdanju, Africa, a Study of Tropical Development, 
1. 1У64 v 2. izd), kakor tudi za knjige, ki osvetl jujejo svetovne probleme 
(Our Underdeveloped World 1953, Our Developing World 1963, The Geography 
of Life and Death 1964). Isto smer izpričujejo tudi njegovi trezni nazori v 
knjižici Applied Georgaphy (1960), o kateri smo svoj čas v Geografskem vest-
niku že poročali (XXXV, 1963, str. 91). 

Drugo delovno področje, na katerem si je zlasti s svojo organizacijsko 
iniciativo pridobil mednarodno priznane zasluge, je bilo kar t i ranje izrabe 
zemljišča. Na tem mestu niti ni treba znova poudarjati , da je bil on z orga-
nizacijo znane akcije Land Utilisation Survey of Britain glavni pobudnik vseh 
podobnih del. Od 1. 1956 do 1. 1964 je vodil kot predsednik Komisijo za 
Inventory of World Land Use pri Mednarodni geografski uniji- Delovne pobude, 
ki so izšle iz te komisije, so nam, slovenskim geografom, itak dobro znane. 
Ni pa odveč, če poudarim, da je pokojnik vedno z živim in aktivnim zani-
manjem zasledoval, kako so čez podkomisijo za socialistične države Srednje 
in Vzhodne Evrope, ki je bila osnovana 1. 1960 v Varšavi, te pobude oplajale 
delo tudi v naših deželah, in kako so se same ob njihovih posebnih problemih 
bogatile in poglabljale. 

Na tretjem mestu pa velja omeniti tisto stran pokojnikove dejavnosti, 
ki je bila zadnji čas na zunaj najmarkantnejša. To je njegova vloga v sve-
tovni organizaciji geografske znanosti. Prof. Dudley Stamp je bil v času med 
mednarodnima geografskima kongresoma v Washingtonu in Riu de Janeiru 
(1952—1956) predsednik izvršnega komiteja Mednarodne geografske unije, 
pozneje pa eden od njegovih najaktivnejših podpredsednikov. Še posebej 
ga imamo v živem spominu, kako je 1. 1964 kot prezident Royal Geographical 
Society organiziral in vodil XX. mednarodni geografski kongres v Londonu. 
Spominjamo se, kako je takrat na sprejemu, ki nam ga je priredilo omenjeno 
društvo, vsem tisočem udeležencem brez razlike iskreno in prijateljsko stiskal 
roke, spominjamo pa se tudi njegovega uvodnega govora, s katerim je tako 
preprosto, kakor je znal samo on, začrtal pot in aktualne naloge današnji 
geografiji. 

Svetozar llešič 

Poročilo Inštituta za geografijo univerze v Ljubljani za leto 1967 

Inštitut so obiskali naslednji 
a) inozemski geografi: 
Januar ja — prof. J a c k F i s h e r , G e o r g e C. M y e r s , D a v i d 

P o w e y , vsi z univerze v Ithezi (New York), v zvezi s študijem problema 
urbanizma v Sloveniji, in prof. G e o r g H o f f m a n z univerze v Austinu 
(Texas), da bi se seznanil z rezultati posameznih raziskav. 

Večkrat-— P a u l A l e x a n d e r iz Missoule (Montana), ki je proučeval 
demografske probleme Slovenije in doc. E m i l B. V a l j e v z Geografske 
fakultete Moskovske državne univerze v zvezi s proučevanjem geografskih 
problemov Slovenije. 

Marca — prof. W o l f g a n g P i l e w i z e r z Inštituta za kartografijo 
Tehnične univerze v Dresdenu v zvezi s problemi tematske kartografije. Imel 
je predavanje o tematski kartografiji . 

Aprila — prof. J o s e f B a r b a g , član delegacije Poljske Akademije 
znanosti iz Varšave. 
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Junija — na enomesečnem izpopolnjevanju P e t e r M a r i o t , asistent 
z Akademije znanosti v Bratislavi, v zvezi s proučevanjem turističnih pro-
blemov Slovenije. 

Julija — J a c q u e s J o l y , asistent iz Geografskega inštituta za pro-
učevanje Alp v Grenoblu. 

Avgusta — prof. K a r e l R u p p e r t , direktor Ekonomsko-geografskega 
inštituta univerze v Miinchenu v zvezi s proučevanjem evropskega alpskega 
prostora. 

Septembra — prof. S t a n i s l a w L e s z c z y c k i , direktor Inštituta za 
geografijo Poljske akademije znanosti v Varšavi. Predaval je na Univerzi 
o ekonomski regionalizaciji sveta, v SAZU pa o prostorski strukturi gospo-
darstva na Poljskem; in prof. Vsevolod A n u č i n iz Moskovske državne uni-
verze. 

b) geografi iz drugih republik SFR Jugoslavije: 
Marca — na strokovnem izpopolnjevanju postdiplomant M i l a n V r e s k 

iz Geografskega zavoda Prirodoslovno matematične fakultete v Zagrebu. 
Ob priliki proslav 60. letnice rojstva prof. Svetozarja Ilešiča — juni ja — 

izr. prof. I v a n C r k v e n č i c in M l a d e n F r i g a n o v i ć i z Geografskega 
zavoda Prirodno matematične fakultete v Zagrebu in asistent D r a g u t i n 
M i r k o v i ć z Ekonomske fakultete na Rijeki, prof. D u š a n D u k i ć , 
prof. J o v a n M a r k o v i ć ter sodelavec Geografskega inštituta »Jovan 
Cvijić« M i r o s l a v M i l o j e v i ć iz Beograda. 

Junija — v zvezi s turistično geografijo prof. M i l o r a d V a s o v i ć i z 
Beograda. 

Junija — sodelavci Geografskega inštituta JLA iz Beograda. Seznanili so 
se s strokovnimi problemi inštituta. 

Izpopolnjevanje sodelavcev v inozemstvu in udeležba na mednarodnih 
geografskih posvetovanjih 

— prof. V l a d i m i r K l e m e n č i č je v mesecu februar ju obiskal 
München v zvezi s pripravami za raziskovanje problemov naših izse-
ljencev v Zvezni republiki Nemčiji. 

— J o ž e L o j k je od oktobra 1967 na desetmesečnem strokovnem 
izpopolnjevanju na Visoki šoli za gospodarske in socialne vede v St. 
Gallenu v Švici. 

— M e t o d V o j v o d a je bil na strokovnem izpopolnjevanju v Miinche-
nu od junija do decembra 1967. 

— prof. S v e t o z a r I l e š i č se je v mesecu juni ju udeležil sestanka 
Komisije za ekonomsko regionalizacijo Mednarodne geografske unije 
v Strasbourgu. 

— V avgustu je bil na študijskem potovanju po ČSSR doc. I g o r 
V r i š e r . 

— Slovensko-slovaškega simpozija o regionalni strukturi, ki se je vršil 
v Bratislavi, so se udeležili Bo r u t B e l e c , V l a d i m i r B r a č i č , 
prof. S v e t o z a r I l e š i č in izr. prof. V l a d i m i r K l e m e n č i č . 

— V oktobru sta bila B o r u t I n g o l i č in M a t j a ž J e r š i č n a eno-
mesečnem študijskem izpopolnjevanju v več geografskih in prostorno-
planerskih institucijah ČSSR, Poljske in Zvezne republike Nemčije. 

— prof. Vladimir Klemenčič se je v oktobru udeležil simpozija »O migra-
cijah prebivalstva in industrializaciji socialističnih dežel« v Budimpešti. 

Sodelovanje inštituta, v mednarodnih geografskih akcijah 
— Skupina študentov z Oddelka za geografijo univerze v Leicestru pod 

vodstvom C o l i n a T h o m a s a in B r e n d e T u r n e r je v mesccu 
aprilu opravila terenske va je o izrabi tal na področju Bohinja v k. o. 
Srednja vas. 
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— Skupina študentov Oddelka za geografijo univerze v Braunschweigu 
se je, na svoji ekskurziji po Jugoslaviji pod vodstvom prof. A r n o 1 d a 
B e u e r m a n n a , v mesecu aprilu mudila na inštitutu. 

— Y maju so se vršila terenska proučevanja v Makedoniji s člani Geo-
grafskega inštituta Prirodno matematične fakultete iz Skopja ter so-
delavci Geografskega inštituta Poljske akademije znanosti v Varšavi. 

— Y maju so obiskali inštitut študenti Geografskega inštituta Tehniške 
visoke šole iz Miinchena pod vodstvom prof. W o l f a n g a H a r t -
k e j a in K a r l a G a n s e r j a . Seznanili so se z našimi metodami in 
rezultati raziskav ter geografskimi problemi v Mežiški dolini, Ha-
lozah, Slovenskih goricah, Pomurju, na Dravskem polju, na Bistriški 
ravnini, v Slovenskem Primorju ter Istri. Opravili so terenska zapa-
žanja v k. o. Topla v Mežiški dolini in k. o. Knežak pri Ilirski Bistrici. 

— Y juniju so se vršila terenska proučevanja na Dravskem polju s so-
delavci Inštituta za geografijo univerze v Ljubl jani pod vodstvom 
izr. prof. V l a d i m i r j a K l e m e n č i č a in M i r k a P a k a ter 
s sodelavci Katedre za ekonomsko geografijo Univerze v Bratislavi 
pod vodstvom prof. I v a n a K o l o m a n a I v a n i č k e . 

— V juniju je več mlajših sodelavcev geografskih inštitucij iz Slovenije 
( M i r k o P a k ) , Bosne in Hercegovine ( N o v a k Z u b i ć ) in Make-
donije ( V a s i l G r a m a t n i k o v s k i ) sodelovalo v okviru medna-
rodnih zamenjav Inštituta za geografijo Univerze pri proučevanju 
nekaterih agrarnih področij na Poljskem (vas Raczice pri Inowroc-
lawu, vas Budiwoj pri Rzeszówu). 

Razstavna in raziskovalna dejavnost 

Zemljepisni muzej Inštituta za geografijo je skupno z Oddelkom za 
geografijo priredil razstavo: 

— ob priliki proslav 60-letnice rojstva prof. Svetozarja Ilešiča pod na-
slovom »Nekateri elementi preobrazbe slovenske pokrajine« na Od-
delku za geografijo; 
skupno z Urbanističnim inštitutom SRS pa razstavo 

—' v Skupščini SRS in kasneje po Sloveniji pod naslovom »Urbanizem 
v Sloveniji«. 

Zaključene raziskave 

— Gospodarsko geografski problemi občine Bežigrad; 
— Mreža šol in šolske regije Slovenije; 
— Razvoj, oblike in razporeditev počitniških (weekend) naselij v Slo-

veniji in 
— Uvod v metodologijo geografskega proučevanja pokrajine. 

Mira Lojk 

Geografsko društvo Slovenije v letu 1967 

Geografsko društvo Slovenfje je imelo v letu 1967. tri redne seje. Na prvi 
seji dne 7. marca 1967 je razpravljalo o sodelovanju v Koordinacijskem od-
boru gibanja »Znanost mladini«. V ta forum je bil s strani GDS delegiran 
dr. M. Žagar. Istočasno je bila formirana še komisija za sestavo delovnega 
programa »Mladinskega raziskovalnega tabora«. V komisijo so bili izvoljeni 
dr. J. Medved, prof. T. Oblak, prof. M. Nose-Cerkvenik, prof. D. Kregelj, 
dr. P. Habič in dr. A. Lah. Na isti seji smo razpravljali še o organizaciji »Meli-
kovega večera«. Y okviru tega komemorativnega 'večera, ki je bil dne 
6. aprila 1967, so referenti osvetlili delo pokojnega akademika univ. prof. 
dr. A. Melika s področij, na katera je segalo njegovo raziskovalno delo. 

205 



Kronika 

Dne 12. maja 1967 je GDS, na pobudo dr. I. Vrišerja, sklicalo simpozij 
o aplicirani geografiji. Ta sestanek, po katerem smo že dolgo čutili potrebo, 
je bil dobro obiskan. Udeležili so se ga številni zastopniki iz drugih republik. 

Na drugi redni seji UO GDS dne 2. juni ja 1967 je bil v ospredju program 
Kongresa geografov Jugoslavije, ki bo v letu 1968. v Makedoniji. K predla-
ganemu programu je društvo dalo kritične pomisleke, istočasno pa predlagalo 
referente za nekatere teme. 

Dne 8. juni ja 1967 je praznoval 60-letnico svojega rojstva akademik, 
univ. prof. dr. S. Ilešič. Ob te j priliki mu vsi slovenski geografi želimo vse 
najboljše! 

Na prvi popočitniški seji UO GDS, ki je bila 26. oktobra 1967, je bil 
na programu dnevnega reda zopet 8. zvezni kongres geografov Jugoslavije. 
Poleg tega smo razpravljali še o programu našega društva v prihodnjem letu. 
GDS bo poleg številnih predavanj organiziralo v letu 1968. neka j ekskurzij. 
Na eni nas bo dr. V Klemenčič popeljal na Slovensko Koroško, k j e r se bomo 
seznanili z življenjem, delom in problematiko zamejskih Slovencev. 

Občni zbor GDS bo v aprilu ali maju prihodnjega leta. Povezali ga bomo 
z ekskurzijo v Belo Krajino. 

VIII. zborovanje slovenskih geografov, ki bi moralo biti prihodnje leto 
na Ravnah na Koroškem, bo zaradi zveznega kongresa preloženo na naslednje 
leto (1969). 

V minulem poslovnem letu je GDS priredilo tri ekskurzije: eno v okolico 
Bleda in Radovljice, drugo v Črni revir, t ret jo v Globodol. 

1. septembra 1967 je skupaj z Zavodom za napredek šolstva priredilo 
enodnevni seminar za učitelje geografije (105 udeležencev). Predavanja — 
zadnjega so ilustrirali barvni diapozitivi — so bila: »O turizmu« (dr. M. 
Žagar), »O neobjavljenih virih za lokalno geografsko raziskovanje« (dr. I. 
Gams) in »S poti po Španiji« dr. A. Lah. 

Predavanja v okviru društva v Ljubljani so bila naslednja: dr. J. Medved 
in B. Ingolič: Po Porurju, Porenju in po južni Nemčiji (4. maja), dr. Mitke 
Panov: Ruralni problemi v Makedoniji in uporabnost geografije za njihovo 
reševanje (11. maja), dr. I. Gams: Po Romuniji in Bližnjem vzhodu (5. oktob-
ra), dr. M. Žagar. F. Lovrenčak, dr. I. Vrišer, dr. I. Gams: Križem po Češko-
slovaški (3. novembra), J. Kunaver: Okoli Alp (7. decembra). 

Franc Bernot 
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