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V zadnjih dveh letih je Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
izdal dva učbenika avtorja akademika prof. dr. Igor Vrišerja: Agrarna geografija ( 1995) 
in Metodologija ekonomske geografije (1997). Obe deli zapolnjujeta teoretsko-me-
todološko in vsebinsko vrzel na področju družbene oziroma ekonomske geografije, 
ki jo je bilo že dalj časa čutiti na tem strokovnem področju. Predvsem so jo čutili 
številni študenti geografije, ki so morali pri svojem študiju ekonomske geografije 
posegati po številni in hkrati raznovrstni tuji literaturi in obilici razdrobljenih 
člankov in prispevkov slovenskih geografov. Lahko bi celo zapisali, da je družbena 
geografija s svojimi posameznimi vejami in področji imela med slovenskimi geo-
grafi, predvsem pa znotraj znanstvenoraziskovalnega dela in študija geografije vedno 
razmeroma pomembno mesto. To kažejo tako številni geografi, ki delujejo na tem 
področju, kot obilica objavljenih člankov in prispevkov v domači in tuji strokovni 
literaturi. S temi dvemi učbeniki pa smo geografi vendarle dobili več ali manj celovit 
vpogled v geografske razsežnosti kmetijstva, v manjšem oziroma bolj skromnem 
obsegu pa v metodološke in geografske razsežnosti industrijskih dejavnosti. Knjigi 
po svoji vsebini ne presenečata, celo več, bili sta pričakovani, saj je avtor velik del 
svojega dolgoročnega in uspešnega znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela 
namenjal ravno geografskemu proučevanju kmetijstva in industrije. Avtor je pri pi-
sanju obeh učbenikov nedvomno s pridom uporabil te izkušnje in v veliki meri vklju-
čil tudi raznovrstna stvarna spoznanja številnih seminarskih nalog, ki so jih študenti 
geografije opravljali pri predmetu iz ekonomske geografije. 

Oba učbenika velja razumeti kot celoto, saj se dopolnjujeta tako v vsebinskem 
kot metodološkem smislu, a se žal v nekaterih poglavjih tudi ponavljata, čeprav je 
Agrarna geografija zasnovana v nekoliko širšem regionalno geografskem kontekstu, 
medtem ko je Metodologija ekonomske geografije usmerjena predvsem v slovenske 
razmere. Zaradi tega pa Metodologija ekonomske geografije ni nič manj temeljnega 
pomena za spoznavanje in obvladovanje geografskega pristopa ter za razumevanje 
značilnih pojavov in procesov. Čeprav izdane kasneje, sta branje in razumevanje 
Metodologije ekonomske geografije vsekakor koristna, vsaj z njenega metodološke-
ga vidika, predno vzamemo v roke Agrarno geografijo in se spopademo z njenim 
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bolj poglobljenim, razčlenjenim in bolj specifičnim besedilom. Ali z drugimi beseda-
mi, kar je v Metodologiji ekonomske geografije, ki nosi podnaslov Metode, viri in 
bibliografija na primeru Slovenije, zapisano, je v Agrarni geografiji tudi praktično 
prikazano, analitično razčlenjeno in opredeljeno. Zanimivo bi bilo slišati avtorja, za-
kaj se je odločil za tak časovni vrstni red. Ali zaradi njegovega osebnega pristopa k 
znanstvenoraziskovalnemu proučevanju ali so ga k temu navajali kakšni drugi razlogi. 

Agrarna geografija 

Agrarna geografija, ki obsega 218 strani, je zasnovana v devetih poglavjih: Cilji, 
razvoj in metode v agrarni geografiji, Socialni in kulturnogeografski temelji, Nara-
vnogeografsko okolje, Kmetijsko gospodarjenje, Socialno-posestni odnosi, Kmetijska 
proizvodnja, Agrarni sistemi, Agrarnogeografska regionalizacija in Kmetijsko go-
spodarjenje v prihodnosti. Za vsakim poglavjem so navedeni viri in literatura, ob 
koncu pa še bibliografija in kazalo gesel. Učbenik je opremljen s številnimi pregle-
dnicami, kartami, skicami in grafikoni, na koncu pa je dodano še kazalo gesel. 

Poglavje o socialnih in kulturnogeografskih temeljih nas najprej uvaja v proble-
matiko razmerja med gibanjem prebivalstva in osnovno nalogo kmetijstva, proiz-
vodnjo potrebnih količin hrane in surovin, problematiko agrarne prenaseljenosti in 
življenjskega prostora. Sledi poglavje o razvoju kmetijstva, oblikovanju kmetijskega 
prostora in kmetijske rabe tal. 

Med različnimi naravnimi dejavniki, ki vplivajo na kmetovanje, so v poglavju o 
naravnogeografskem okolju podrobneje prikazani podnebje, tla (prst) in relief, po-
larna, višinska in sušna meja za kmetovanje, razprostranjenost kmetijskih rastlin in 
živali ter kmetijski ekosistem. 

Po vsebini je najobsežnejše poglavje namenjeno kmetijskemu gospodarjenju, ki 
podrobneje opredeljuje proizvodne dejavnike: kmetijsko zemljišče, delo, kapital, trg 
in promet. Mednje avtor uvršča tudi socialno-psihološke dejavnike. V podpoglavju o 
orodju tehniki in tehnologiji so v ospredju prikaza "obsežne in globalne razlike v 
proizvodnih sredstvih in načinih obdelovanja", od nabiralništva ali zbirnega gospo-
darstva preko oblik poljedeljstva, različnih načinov pridobivanja kmetijskih zemljišč 
do kolobarjenja in razlag pojma in posledic "zelene revolucije". Poglavje o kme-
tijskem gospodarjenju se končuje s prikazom organizacije kmetijske proizvodnje in 
temeljnih proizvodnih organizacij v kmetijstvu. 

Socialno-posestni odnosi so usmerjeni v prikaz in analizo treh temeljnih področij, 
ki imajo najpomembnejšo vlogo: socialno-gospodarski sistem, lastništvo in raba 
kmetijskih zemljišč ter kmečka delovna sila. S teh treh vidikov so opisane v posa-
meznih poglavjih temeljne značilnosti predkapitalističnih, kapitalističnih in sociali-
stičnih odnosov. Poseben poudarek je namenjen problemom opredeljevanja katego-
rije kmečkega prebivalstva, kmetov in kmetijskih delavcev. 

Kmetijska proizvodnja obsega svetovni regionalno-prostorski pregled in pregled 
po posameznih državah količine poljedeljskih (žita, vrtnine, krmne in industrijske 
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rastline) in živinorejskih (stalež poglavitnih domačih živali in proizvodnih izdelkov: 
meso, mleko, volna, kože) pridelkov. 

V poglavju o agrarnih sistemih gre za poskus sinteze "naravnih in družbenih 
dejavnikov, ki oblikujejo določen način kmetovanja s svojstvenimi ekonomskimi, 
socialnimi in geografskimi značilnostmi, s posebno proizvodno tehnologijo in tehni-
ko ter ustrezno socialno posestno sestavo". Vsi ti elementi in dejavniki agrarnih 
sistemov so združeni oziroma razčlenjeni v živinorejskih in poljedeljskih agrarnih 
sistemih. Z metodološkega in čisto praktičnega raziskovalnega vidika snovanja prou-
čevanja agrarnih sistemov sta izrednega pomena poglavji o metodah za oprede-
ljevanje agrarnih sistemov, njihovo tipizacijo in regionalizacijo. 

Metodologija ekonomske geografije 

Vsebina učbenika Metodologija ekonomske geografije, ki obsega 125 strani, je 
razdeljena na tri glavna poglavja: občo geografsko znanstveno metodo, metodologijo 
agrarne geografije in metodologijo industrijske geografije. V prvi vrsti gre za prikaz 
"tradicionalne" geografske metodologije, več ali manj preizkušene tudi v številnih 
slovenskih geografskih raziskavah. 

Avtor je v uvodnem poglavju učbenika zapisal, da obravnava ekonomska geo-
grafija "učinke delovanja človeške družbe pri oblikovanju in preobrazbi zemeljskega 
površja" ter postavlja v ospredje "teritorialno delitev družbenega dela, to je raz-
mestitev proizvodnje, menjavo proizvedenih dobrin in njihovo potrošnjo, vse to v 
povezavi z naravnimi in družbenimi dejavniki, ki sooblikujejo zemeljsko pokrajino". 
Tako na široko opredeljeni cilji predmeta ekonomske geografije seveda niso in ne 
morejo biti zajeti samo v metodologiji agrarne in industrijske geografije, saj je avtor 
velik del ostalih dejavnosti preprosto izpustil, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. 
Nekatere izmed njih avtor tudi navaja v uvodnem poglavju. Tudi znotraj prikaza 
geografske metodologije proučevanja teh dveh dejavnosti pa se je avtor naslonil le 
na nekatere pristope, predvsem tiste, ki v večji meri omogočajo različne analize geo-
grafskih značilnosti, vzrokov, posledic in vplivov predvsem razmestitve proizvodnje, 
ne pa menjave in potrošnje. 

Tako v metodologiji agrarne kot v metodologiji industrijske geografije sledi avtor 
enaki metodološki in vsebinski zasnovi. Najprej nas avtor seznanja s temeljnimi, 
predvsem tistimi viri za proučevanje kmetijstva in industrije, ki se nanašajo na 
Slovenijo, sledi opredeljevanje in razlaga posameznih osnovnih pojmov, kategorij in 
meril, nato pa so razčlenjeni posamezni dejavniki in elementi za obe dejavnosti. Na 
področju kmetijstva so obravnavana: kmetijska zemljišča, kmečko prebivalstvo, so-
cialno-posestne razmere, kmetijska proizvodnja, proizvodne kategorije, proizvodnost 
in bilanca kmetijske proizvodnje in potrošnje. Pri industrijskih dejavnostih pa gre za 
probleme opredeljevanja industrije, ločevanja domače obrti, obrti in industrije, ka-
zalce industrializacije, industrijske proizvodnje in njene razmestitve, industrijske 
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lokacijske razmere in dejavnike ter industrijske proizvodne tokove. Sledi prikaz zna-
čilnosti industrijske proizvodnje in posameznih izbranih industrijskih dejavnosti: 
energetike in rudarstva. Zadnji dve poglavji s področja metodologije industrijske 
proizvodne posegata na bolj praktično področje, in sicer načrtovanje nameščanja 
industrijskih dejavnosti. 

Skozi celotno gradivo učbenika avtor kritično opozarja na številne metodološke 
in vsebinske zadrege in pasti pri uporabi statističnih in ostalih virov pri geografskem 
proučevanju kmetijstva in industrije, kar še prav posebno velja za probleme, ki 
izvirajo iz različne prostorske ravni snovanja analiz in ne nazadnje tudi iz dolgor-
očnega spremljanja in analiziranja posameznih pojavov in procesov oziroma kazal-
cev in meril. Ta opozorila so izrednega pomena ne samo za študente, ki se prvič 
soočijo s to tematiko, marveč tudi za bolj izkušene geografe raziskovalce. Hkrati bi 
jih veljalo razumeti tudi kot neke vrste opozorila in nasvet tistim ustanovam v 
Sloveniji, ki so zadolžene za zbiranje gradiva. Omeniti velja tudi številne pregle-
dnice, ki ponazarjajo spremembe v položaju kmetijstva in industrije v gospodarstvu 
Slovenije in njihovi notranji zgradbi ter razmerjih med posameznimi kategorijami, 
kazalci in merili: slovenska kmečka gospodarstva glede na vir dohodka od leta 1960 
do 1991, število, površina zemljišč in delež kmečkih gospodarstev glede na 
velikostne kategorije v ha od leta 1902 do 1991, razvoj kmetijskih podjetij in zadrug 
od leta 1955 do 1995, proizvodnja glavnih kmetijskih predelkov od leta 1939 do 
1995, razvoj industrije od leta 1952 do 1995, stopnja dosežene industrializacije v 
slovenskih občinah od leta 1990 do 1994, nastanek industrijskih naselij po letu 1870, 
primerjava industrijskega regionalnega faktorja leta 1948 in 1993 itd. Če k temu 
dodamo še nekatere grafikone, ki spremljajo omenjene preglednice, zlahka razume-
mo dosedanje temeljne "razvojne" težnje in nakatere njihove vplive in posledice 
oziroma procese, ki so v večji meri oblikovali in spreminjali podobo in vlogo Slove-
nije. Žal pa ti nadvse skrbno zbrani kazalci niso opredeljeni po posameznih geograf-
skih regijah, kar bi lahko osvetlilo pomembne regionalne razlike med posameznimi 
območji. 

Andrej Čeme 

Matjaž Klemenčič: Slovenes of Cleveland. 
The Creation of a New Nation and a New World Community. 

Slovenia and the Slovenes of Cleveland, Ohio, (Slovenci v Clevelandu. Nastanek 
nove države in nove etnične skupnosti v novem svetu. Slovenija in Slovenci v 

Clevelandu, Ohio), Dolenjska založba, Novo Mesto, 1995 

O slovenskem izseljeništvu v severni Ameriki je vrsta člankov in drobnejših 
zapisov, manj pa je obširnejših študij. To vrzel skuša zapolniti pričujoče delo izpod 
peresa zgodovinarja Matjaža Klemenčiča, ki vnaša v znanstveno obravnavo ameri-
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ških Slovencev novo razsežnost. Poleg analize vzrokov, poteka in posledic izseljeva-
nja Slovencev v ZDA ter njihovo današnjo prostorsko razporeditev, organiziranost, 
številčnost ter povezanost s staro domovino dodaja še kratek oris zgodovine 
slovenskega naroda in Slovenije. Po tem in dejstvu, d a j e knjiga pisana v angleškem 
jeziku, je videti, d a j e imel avtor v prvi vrsti namen informirati ameriško javnost in 
ameriške Slovence. Delo obsega 414 strani besedila z več kartografskimi skicami, 
slikovno prilogo, slovenskim povzetkom, obširno bibliografijo in indeksom. Kot 
taka bo knjiga gotovo zanimivo branje za vsakogar, ki si želi približati razvoj in 
današnje stanje nekoč tretjega največjega slovenskega mesta in še danes zanesljivo 
največje zgostitve slovenskih izseljencev po svetu: Slovencev v Clevelandu v državi 
Ohio v ZDA. Odlika tega dela je gotovo tudi uporaba obširne literature in virov, 
čeprav bi avtorju kdo lahko očital, da slonijo nekateri deli pretežno na izjavah in na 
neobjavljenem gradivu. Te težave se je avtor zavedal, saj že v uvodu spregovori o 
silni pomanjkljivosti literature in kakovostnih virov za nekatera področja. Avtor je 
uporabil, kar s e j e uporabiti dalo. V tem oziru pomeni knjiga eno od temeljnih del o 
slovenskem izseljeništvu, kateremu bi bilo vredno pridružiti nadaljnje temeljne 
analize o slovenskem izseljeništvu v ZDA in drugod po svetu. 

V prvem poglavju pisec na kratko predstavi zgodovino slovenskega naroda od 
prvih sledov naselitve do današnjih dni, pri čemer daje večji poudarek razvoju v 
zadnjem stoletju, predvsem obdobju, ki so ga Slovenci preživeli v prvi in drugi 
Jugoslaviji ter med drugo svetovno vojno. Opis druge svetovne vojne je razmeroma 
skop, čeprav je to kratko, vendar intenzivno obdobje zaslužno za velik del slovenske 
politične emigracije. Morda bi bilo umestno spregovoriti tudi o zelo različnem 
političnem in vojaškem razvoju med drugo svetovno vojno v posameznih slovenskih 
pokrajinah. Nekoliko podrobnejšo analizo je avtor namenil osamosvajanju Slovenije 
in političnim razmeram v Sloveniji po letu 1991, vključno s smermi, ki si jih je 
Slovenija začrtala kot svoje temeljne razvojne smernice. 

V drugem poglavju avtor spregovori o selitvah Slovencev v 19. in 20. stoletju. 
Tedaj s e j e zaradi različnih gospodarskih in političnih razlogov oblikovalo slovensko 
izseljeništvo po svetu. Posebej sta poudarjeni predstavitvi geografske razširjenosti 
slovenskega izseljeništva v ZDA ob koncu 19. stoletja, ko se je zaključil največji 
selitveni val slovenskega naroda v moderni dobi, in današnja prostorska razporeditev 
slovenskih izseljencev in njihovih potomcev v ZDA. Tretje poglavje pojasnjuje 
oblikovanje slovenskega naselitvenega otoka v Clevelandu. Časovnemu prerezu in 
analizi vsakokratnih razmer je avtor v četrtem poglavju dodal tudi spreminjanje 
njihove socialne strukture in gospodarskega položaja. 

Naslednja poglavja je avtor namenil opisu življenja clevelandskih Slovencev. V 
petem poglavju analizira slovenske župnije v Clevelandu. Cerkev je imela med 
izseljenci vedno pomembno vlogo povezovalca ljudi v skupnost, tudi na jezikovni in 
narodnostni podlagi. Kot taka je imela vlogo ohranjevalca narodne identitete, ker je 
pogosto združevala versko, duhovno, kulturno in celo šolsko vlogo. V poglavju so 
opisane različne župnije, kjer so imeli Slovenci vidnejšo vlogo, ne izogne pa se tudi 
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primerjavi z ostalo slovensko cerkveno organiziranostjo v ZDA. V šestem poglavju 
je pisec pojasnil razvoj in delovanje slovenskih podpornih bratskih organizacij v 
Celevelandu in okolici. Te so imele sprva predvsem vlogo blažilca socialnih stisk, 
kasneje pa je vedno bolj prihajal do izraza tudi etnični in kulturni značaj. V tem 
okviru so izdajali tudi nekaj časopisov, ki so bili pomemeben medij združevanja in 
povezovanja. Izrazito narodnoohranitveno vlogo so imeli (in jo imajo še) slovenski 
narodni domovi, opisani v sedmem poglavju. Le-ti so v prvi vrsti kulturna središča v 
širšem pomenu besede, so prostor in obenem ustanove združevanja, kjer se odvijajo 
različne prireditve. Narodni domovi so tudi stičišča ameriških Slovencev z javnostjo 
in z državo Slovenijo. V omejenem obsegu imajo torej tudi politično vlogo. 

Osmo in deveto poglavje je avtor namenil predstavitvi politične dejavnosti cleve-
landskih rojakov. Najprej pojasnjuje dejavnost Slovencev v delavskem gibanju, seveda 
v povezanosti z ostalimi levo usmerjenimi strujami v širšem okolju ter v povezanosti 
s političnimi ustanovami v bivši Jugoslaviji. V devetem poglavju je podrobneje 
prikazana politična dejavnost med Slovenci v Clevelandu in državi Ohio, in sicer ob 
volitvah v mestni svet in druge upravne organe ter v ameriški kongres in senat. 
Posebej je opisal slovenske kandidate za ameriški kongres in vlado države Ohio. V 
zadnjem, desetem poglavju je avtor analiziral stike ter povezanost clevelandskih 
Slovencev s staro domovino v različnih zgodovinskih obdobjih, pri čemer je posebej 
poudaril prizadevanja ameriških Slovencev v času osamosvajanja Slovenije, njenega 
boja za neodvisnost ter prizadevanj za mednarodno priznanje naše države. 

Obširno delo zgodovinarja Matjaža Klemenčiča si bo gotovo utrlo pot tudi med 
geografe. Področje mednarodnih selitev in izseljeništva so za Slovenijo velikega 
pomena. Tematika je po svoji naravi interdisciplinarna, zato pa tembolj hvaležno 
prizorišče tudi geografskih prizadevanj za strokovno, geografsko analizo. Prav pro-
storski vidik ter opredelitev sodobnega socialnogeografskega položaja ameriških 
Slovencev sta v delu manj poudarjena, zato bi morala biti geografom v izziv, zaradi 
bogate vsebine in odlično predstavljene problematike pa tudi v pomembno oporo in 
spodbudo. 

Jernej Zupančič 

M. Dular, M. Roš, A. Trontelj, B. Kompare, T. Tišler 
Izrazje s področja voda 

Slovensko društvo za zaščito voda, Ljubljana 1997, 107 strani 

Publikacija Izrazje s področja voda je delo več avtorjev, ki so strokovno različno 
usmerjeni (kemija, biologija, hidrotehnika), vsi pa se ukvarjajo s problematiko voda 
in se ob tem srečujejo tudi s problemom uporabe ustrezne in mednarodnim 
standardom prilagojene slovenske strokovne terminologije. Pričujoče delo je nastalo 
s prevodom in priredbo standardov SIST ISO 6107-1....8, izdanih do leta 1996, ki so 
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prevzeti v sistem slovenske standardizacije. Strokovnjaki, bodisi z vodnogospodar-
skega ali katerega sorodnih področij, pri svojem delu uporabljajo prevzeto oziroma 
lastno poslovenjeno tujo terminologijo, ki pogosto ni povsem ustrezna. Uporabljanje 
neenotnih izrazov lahko pomeni veliko težavo pri sporazumevanju tako v domačem 
kot tujem jeziku, zato je publikacija zbranih in razloženih izrazov zelo dobrodošla. 
Zajetih je 40 izrazov, ki se nanašajo na vrste voda (surova, odpadna, pitna, indu-
strijska uporabna voda itd.), 32 izrazov povezanih z obdelavo in s shranjevanjem 
vode, 19 izrazov, ki se uporabljajo pri vzorčenju, in 49 izrazov, ki se uporabljajo pri 
analizi vode. Sledijo "različni izrazi", ki jih je, navedenih v več sklopih, več kot 300. 
Med prevladujočimi kemijskimi in tehničnimi izrazi je tudi precej geografskih oz. 
hidrogeografskih: morje, reka, jezero, izvir, rečno ustje, studenec, potok, požiralnik, 
površinska voda, podtalnica, padavinska voda itd., ter zelo veliko izrazov, ki jih 
uporabljamo pri varstvu geografskega okolja. 

Sledi slovensko-angleško-nemško-francoski slovar skoraj 500 strokovnih izrazov, 
nato pa še angleško-slovenski, nemško-slovenski in francosko-slovenski slovar vseh 
izrazov, ki so urejeni po vrstnem redu. Prvi s lovarje v veliko pomoč pri prevajanju 
slovenskih strokovnih besedil v katerega od svetovnih jezikov, ostali trije slovarji pa 
pri prevajanju v slovenski jezik. Avtorji se zavedajo, da njihovo delo, tako strokovno 
kot jezikovno, ni popolno, mislim pa, da je kljub temu opravljenega zelo veliko. 
Geografi si lahko želimo, da bi čimprej dobili popolno publikacijo, kdaj pa kdaj pa 
nam bo v pomoč tudi Izrazje s področja voda. 

Valentina Brečko 

Dela 12, Socialnogeografski problemi 
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1997, 303 strani 

Obsežna 12. številka publikacije Dela je vsebinsko namenjena socialnogeo-
grafski problematiki in posvečena prof. Vladimirju Klemenčiču ob njegovi 70-
letnici. Z uvodnim poglavjem Življenje = geografija je življenjski jubilej in pomen 
strokovnega dela prof. Klemenčiča obeležil A. Gosar. Sledi šestnajst prispevkov, ki 
predstavljajo rezultate raziskovalnega dela slovenskih in tujih geografov. Z izjemo 
dveh prispevkov vsi obravnavajo teoretsko-metodološke ali pa aplikativne social-
nogeografske vsebine. Prvim pripada prispevek urednika publikacije M.M. Klemen-
čiča o geografskem prehodu, kjer avtor ugotavlja, da so t.i. "prelomne" faze v 
prehajanju geografskih elementov značilne za razvoj prebivalstva, družbenogeografske 
sestave, naselij, družine itd. Obsežen prispevek v nemškem jeziku F. Schafferja o 
interaktivni socialni geografiji obravnava uveljavljanje spoznanj socialne geografije 
zunaj ozkega strokovnega prostora, gre namreč za aplikativnost in uporabnost pri 
reševanju konkretnih problemov. "Uporabnost" geografskih spoznanj pri urejanju in 
ohranjanju kulturne pokrajine je tudi vsebina prispevkov K. Ruperta. Turistično-
rekreacijska vloga podeželja na Bavarskem je za tamkajšnje prebivalce pomemben 
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vir dohodka, hkrati pa zahteva tudi precejšnjo skrb za pokrajino, pri čemer lahko 
geografska spoznanja veliko pomagajo. Sledijo teoretsko-metodološko zasnovani 
prispevki o prostorskem načrtovanju. A. Čeme predstavlja osnovna izhodišča, ki 
geografiji omogočajo vključevanje v različna področja načrtovanja, K. Wolf metode 
in cilje socialne geografije, ki so pomembni tako z vidika znanosti kot aplikativnosti, 
ter M. Ravbar metodološka izhodišča pri regionalnem prostorskem planiranju v času 
družbeno-gospodarskih sprememb po 2. svetovni vojni. Vsi trije prispevki so zani-
mivi in se dopolnjujejo. Z aktualno problematiko prilagajanja Slovenije evropskim 
okoljsko-razvojnim usmeritvam je vsebinsko opredeljen prispevek D. Pluta. Avtor na 
kratko predstavi peti akcijski okoljski program EZ, prednostna polja in instrumente 
okoljske politike ter položaj Slovenije glede pogojev uveljavljanja sodobnih 
okoljskih procesov, pri čemer ugotavlja, da Slovenija prepočasi sledi evropskim 
težnjam oz. močno zaostaja. Prispevka J. Velikonje in M. Bufona sta namenjena 
manjšinski problematiki. Prispevek prvega obravnava intenzivne spremembe, ki jih 
doživlja slovenska manjšina v Združenih državah Amerike z drugo oz. tretjo gene-
racijo potomcev priseljencev, drugi pa izkušnje slovenskega socialnogeografskega in 
političnogeografskega proučevanja manjšin, ki niso bila pomembna le za slovensko 
geografijo, ampak tudi za uveljavljanje Slovenije in slovenske znanosti v tujini. 
M. Bufon prispevek dopolnjuje z zelo obsežnim seznamom literature. J. Maier in V. 
Dittmeir analizirata socialno geografske spremembe v Bavarsko-češki obmejni re-
giji, ki sta jih spodbudila odprtje meje in združitev dveh nemških držav. Politične 
spremembe po letu 1989 so namreč povzročile velike gospodarske in družbene 
premike (propad določenih vrst industrije, porast brezposelnosti itd.), ki še niso 
zaključeni. Problematike obmejne regije se v svojem prispevku o hrvaški zemljiški 
strukturi loteva tudi B. Belec. Hrvaška zemljiška posest je podrobneje predstavljena 
na primeru nekaj katastrskih občin ob Muri in v Lendavskih goricah, avtor pa 
opozarja tudi še na problematičnost poteka mejne črte, ki vpliva na lastniške razmere 
in se kaže tudi pri upodobitvah na slovenskih in hrvaških zemljevidi tega območja. 

Omenjenim prispevkom sledijo trije, ki obravnavajo urbano problematiko. I. Vrišer 
predstavlja rezultate proučevanja ustvarjenega družbenega bruto proizvoda v sloven-
skih mestih v letih 1990, ugotavlja neskladnost v razmerju med številom prebivalstva 
in ustvarjenim družbenim bruto proizvodom v mestih, ki g a j e moč pojasniti z inten-
zivno delovno migracijo, ter glede na dejavnostno strukturo ustvarjenega družbenega 
bruto proizvoda funkcijsko opredeli slovenska mesta. Zanimiva je primerjava stanja 
leta 1990 s stanjem leta 1966, ki kaže, da so večji pomen dobila srednjevelika mesta, 
izgubila pa mala. Zanimiv prispevek M. Paka ugotavlja pomemben vpliv univerze na 
prostorski, družbeni in gospodarski razvoj Ljubljane, ki se ga "mesto" premalo za-
veda. Avtor meni, da Ljubljana izpolnjuje vse pogoje, da pridobi status in s tem 
povezan ugled univerzitetnega mesta. Teoretsko-metodološki prispevek D. Rebernika 
je rezultat njegovega podiplomskega študija. Na primeru treh slovenskih mest, Celja, 
Kopra in Ptuja, je avtor skušal izoblikovati model mestne zgradbe, ki temelji na 
analizi morfološke in socialnogeografske zgradbe ter rabe tal. Omenjenim pri-
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spevkom sledita še dva, ki sicer ne ustrezata vsebinski opredelitvi publikacije, po-
menita pa nova spoznanja raziskovalnega dela in sta vsekakor zelo dobrodošla. 
D. Radinja v svojem prispevku predstavlja kmetijsko obremenjevanje okolja v alpskem 
svetu v Ratečah, ugotovljeno na podlagi metodologije energijske intenzivnosti 
kmetijstva. Prispevek F. Lovrenčaka pa obravnava značilnosti prsti na področju 
Tičnice na Rakeku z vidika geneze prsti na dolomitni matični podlagi. Publikacijo 
zaključuje obsežna bibliografija znansvenih in strokovnih del prof. Vladimirja 
Klemenčiča od njegovih prvih objav leta 1952 do leta 1996, ki so jo pripravile 
M. Dolgan-Petrič, I. Knez-Račič in J. Turk. Bibliografija obsega 283 objavljenih 
enot, pri čemer so izpuščene raziskovalne naloge, elaborati, ekspertize, recenzije ipd. 

Publikacija prinaša kar nekaj novih spoznanj in izkušenj uveljavljenih slovenskih 
ter tujih geografov in si vsekakor "zasluži" čim širši krog bralcev, tudi ali pa pred-
vsem tistih, ki nam socialna geografija ni ožje raiskovalno oz. delovno področje. 

Valentina Brečko 

Acta carsologica 26/1, 
Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia. 

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU 

V obdobju od leta 1993 do 1996 so bile na območju jugozahodne Slovenije opra-
vljene obsežne hidrogeološke raziskave kraških vodonosnikov, pri katerih so sodelo-
vali strokovnjaki iz Slovenije, Nemčije, Avstrije in Francije. Koordinator projekta, ki 
je potekal pod okriljem Mednarodnega združenja za sledilno hidrologijo ATH 
(International Association on Tracer Hydrology), je bil Inštitut za raziskovanje krasa 
ZRC SAZU. Skupno raziskovalno delo v Sloveniji s e j e zaključilo s 7. mednarodnim 
simpozijem o sledenju voda 7. SWT (Symposium on Water Tracing), ki je potekal 
od 26. do 31. maja 1997 v Portorožu. V okviru kongresa so bile izdane tri knjige. 
Rezultati skupnih raziskav so zbrani v knjigi "Karst Hydrogeological Investigations 
in South-Western Slovenia" (Kraške hidrogeološke raziskave v jugozahodni Slo-
veniji), ki je izšla v založbi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Znan-
stveno-raziskovalnega centra SAZU kot Acta carsologica 26/1. Vodnik po ekskur-
zijah simpozija "Field Guide of Karst in Slovenia" (Vodnik po slovenskem krasu) je 
oblikovan kot Supplementum k tej izdaji, zbornik referatov "Tracer Hydrology 97" 
(Sledilna hidrologija 97) pa je izdala založba Balkema iz Rotterdama. Glavni in 
odgovorni urednik vseh treh publikacij je bil dr. Andrej Kranjc. Ker so nastale kot 
rezultat mednarodnega projekta, so napisane v angleščini, v knjigi raziskav pa je 
dodan povzetek v slovenskem jeziku. Tiskane so bile s finančno pomočjo Ministr-
stva za znanost in tehnologijo RS, Ministrstva za okolje in prostor RS, Znanstveno-
raziskovalnega centra SAZU in generalnega sponzorja HIT Hoteli Igralnice Turizem. 

Knjiga "Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia" je 
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zaradi svoje vsebinske zasnove zanimiva tako za tuje kot tudi za domače strokovne 
kroge. Mednarodno odmevnost ji zagotavlja sodelovanje vrhunskih strokovnjakov iz 
štirih držav, vključenih v združenje za sledilno hidrologijo. Plod skupnega razisko-
valnega dela v okviru tega združenja so temeljne znanstvene raziskave, ki so name-
njene izpopolnjevanju že obstoječih sledilnih metod in razvoju novih pristopov k 
proučevanju hidrodinamičnih značilnosti. Tudi projekt 7. SWT, pri katerem so bile 
terenske raziskave omejene na območje visokega dinarskega krasa, je prispeval k raz-
voju metodologije proučevanja značaja pretakanja podzemnih vod v krasu. Zaradi 
tega ima sklepna publikacija, ki povzema rezultate raziskav, pomembno mesto v 
mednarodni strokovni literaturi. V naših krajevnih okvirih pa je knjiga zanimiva tudi 
kot bogata zbirka podatkov o značilnostih pomembnega dela slovenskega krasa. Raz-
iskovanje je bilo omejeno na območje visokih kraških planot med dolinami rek Soče, 
Idrijce, Vipave in Pivke. To so obsežni kraški vodonosniki, ki napajajo številne po-
membne vodne vire na Goriškem, Ajdovskem, Idrijskem in Tolminskem. Izvira Hubelj 
in Vipava v Vipavski dolini sta zajeta za oskrbo naselij z vodo v občinah Ajdovščini 
in Vipavi, iz Mrzleka v dolini Soče se z vodo oskrbujejo v občini Nova Gorica in 
tudi italijanski Gorici, izvir Podroteja v dolini Idrijce pa napaja vodovod v Idriji. To 
so le nekateri najpomembnejši vodni viri, ki pa so bistvenega pomena za reševanje 
problemov oskrbe z vodo v jugozahodni Sloveniji. Izbira območja raziskav torej ni 
bila naključna, dobljeni rezultati pa so pomembni predvsem za uspešno načrtovanje 
ustreznega gospodarjenja z vodami na krasu. V knjigi so podane temeljne smernice 
varovanja obstoječih in potencialnih zalog pitne vode pred onesnaženjem. Kako-
vostne strokovne podlage so tako narejene, treba jih bo le še uporabiti v praksi. 

Knjiga ima 388 strani, 2 karti ter številne grafikone, skice in slike. V uvodnem 
poglavju "Naravno ozadje" so predstavljene osnovne geografske, podnebne, hidro-
loške, morfološke, speleološke, geološke, hidrogeološke in ekološke značilnosti vi-
sokega dinarskega krasa. Zbrani podatki so bili podlaga za načrtovanje skupnih 
raziskav v okviru projekta 7. SWT. V štiriletnem obdobju so bile tako opravljene 
obsežne meritve hidroloških parametrov ter fizikalno-kemičnih značilnosti vode na 
najpomembnejših kraških izvirih, ki so dale osnovno sliko razmer v obravnavanem 
vodonosnem sistemu. Rezultati analiz, ki so podale značilnosti hidrološkega režima 
najpomembnejših izvirov in oceno vodne bilance, so zbrani v tretjem poglavju 
"Analize vodne bilance". Poglavje o "Hidrokemičnih analizah" je razdeljeno v dva 
dela. V prvem so predstavljene osnovne fizikalno-kemične značilnosti opazovanih 
izvirov, določene na podlagi mesečnih, tedenskih ali dnevnih vzorčevanj vode. Drugi 
del pa temelji na spremljanju posameznih dogodkov, kjer so na podlagi nepreki-
njenega merjenja različnih parametrov v krajšem časovnem obdobju ocenjene 
hidrološke značilnosti izvirov. Peto poglavje je namenjeno "Izotopskim metodam", 
ki so se pokazale kot ena bolj perspektivnih metod sledenja voda. Analiza okoljskih 
izotopov l 8 0 in 3H je omogočila oceno srednje višine zaledja izvirov in srednjega 
zadrževalnega časa podzemne vode, meritve izotopske sestave ogljika pa so bile 
uporabljene za ugotavljanje značilnosti zaledja izvirov. Osrednji del knjige je po-
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glavje "Sledilni poizkusi". Namenjeno je klasičnim sledilnim testom kot eni pomem-
bnejših raziskovalnih metod v kraški hidrogeologiji. S kombiniranimi poizkusi ob 
različnih hidroloških razmerah so bile s sledili uraninom, piraninom, bakteriofagi, 
litijevim kloridom in stroncijevim kloridom določene smeri in značilnosti toka 
podzemne vode v zaledju izvirov na obrobju kraških vodonosnikov. Za obdelavo 
rezultatov so bile uporabljene tudi metode matematičnega modeliranja. Poglavje 
"Zaključki o opazovanem območju" povzema ugotovljene hidrogeološke značilnosti 
in podaja smernice za varovanje vodnih virov pred onesnaženjem. V "Splošnih 
zaključkih" pa so predstavljeni še novi metodološki pristopi, ki so jih opravljene 
raziskave potrdile kot primerne za proučevanje vodonosnih sistemov na krasu. 
"Bibliografija" obsega 184 naslovov navedenih del, od tega 76 slovenskih. Sledi 
povzetek v slovenščini, na koncu pa je še seznam avtorjev in članov ATH z naslovi. 
V knjigi sodeluje 40 avtorjev, od tega jih je 22 iz Slovenije. 

Dodatek tej posebni izdaji Krasoslovnega zbornika je vodnik po štirih ekskur-
zijah simpozija 7. SWT "Field Guide of Karst in Slovenia". Na 98 straneh so 
predstavljene najzanimivejše kraške oblike Krasa in Škocjanskih jam, Trnovsko-
Banjške planote, zgornjega dela porečja Ljubljanice in Dolenjske. Udeleženci sim-
pozija, ki so se priključili ekskurzijam, pa tudi vsi drugi, ki jih še posebej zanima 
zgodovina in hidrogeologija tega ozemlja, bodo lahko v vodniku našli osnovne 
podatke o teh najbolj značilnih območjih slovenskega krasa. 

Knjiga "Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia" ima 
kot končno poročilo o skupnem raziskovalnem delu skupine ATH zagotovljen širok 
krog bralcev v mednarodnih strokovnih krogih. Ker pa celovito prikazuje hidrogeo-
loške razmere na raziskovalnem območju visokega dinarskega krasa, si zasluži 
ustrezen odziv tudi v Sloveniji. Vsekakor sodi v knjižnice ustanov ali posameznikov, 
ki so pri svojem delu povezani z vodo na raziskanem območju ali jih ta tematika še 
posebej zanima. Zaradi širšega pristopa k problematiki varovanja vodnih virov pa bo 
koristen priročnik tudi vsem, ki se s podobnimi težavami srečujejo drugod na krasu. 

Metka Petrič 

France Habe in Magda Šilc-Telič 
Mlini in žage na vodni pogon na Cerkniškem in Loškem polju ter Blokah nekoč 
in danes. Izdala Zveza organizacij za tehnično kulturo — Gibanje Znanost mladini 

in Gozdno gospodarstvo Postojna. Ljubljana 1997, 103 str. 

Spet nas je neumorni in še vedno izredno delaven dr. France Habe, starosta slo-
venskih geografov in jamarjev, razveselil z novim delom. S kolegico M. Šilc-Teličevo 
sta pripravila pregled (nekdanjih) obratov na vodni pogon na kraških poljih notranj-
skega podolja in v njegovem hribovitem zaledju. S tem svojim delom sta rešila pozabe 
ene izmed temeljnih kmečko-obrtnih dejavnosti na našem podeželju, ki je neposredno 
povezovala kmetijstvo in gozdarstvo z vsakdanjimi potrebami prebivalstva. 
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Knjižico sestavlja pet vsebinsko zaokroženih poglavij. Uvodoma so zarisane 
nekatere geografske značilnosti pokrajin, še zlasti je poudarjen rečni režim, ki je na 
kraških tekočih vodah odvisen od številnih naravnih prilih. Pregledno je nakazana 
značilna oprema mlinov in njihovi sestavni deli ter našteta opravila mlinarjev. Sle-
dijo poglavja, ki so namenjena prikazom mlinov in žag po porečjih posameznih 
potokov. V preteklosti je poganjala Cerkniščica 31 mlinov in prav tolikšno število 
žag, predvsem venecijank. Na Žerovniščici in Lipsenjščici je bilo po sedem mlinov 
in žag, na Loškem polju 11 mlinov in prav toliko žag, na Blokah pa sta pisca študije 
našla sledove sedmih vodnih mlinov in dveh žag. Od nekdanjih oziroma ugoto-
vljenih in dokumentiranih obratov na vodni pogon obratuje danes še 11 žag in 4 
mlini. Največ mlinov in žag je prenehalo z delom v drugi polovici 50. let, ko so z 
visokimi davčnimi obremenitvami in drugimi ukrepi načrtno zavirali zasebno po-
budo in uničevali stare, iz preteklosti podedovane obrtne dejavnosti na našem 
podeželju. Večina stavb in poslopij, ki je bila namenjena mlinom in žagam, je pro-
padla. Le redke, ki so se ohranile, pa so zamenjale svojo nekdanjo namembnost in s 
tem (praviloma) tudi zunanjo podobo. 

V študiji so pregledno in dokumentirano osvetljene mnoge geografske značilnosti 
mlinov in žag na Notranjskem. Pri vsem tem so vidno poudarjeni družbeno-gospo-
darski, politični in tehnološki vidiki, ki so pospeševali razvoj mlinarstva in žagarstva 
ter preusmerjali njun proizvodni ritem in sistem. Ta sta se neposredno naslanjala na 
razpoložljive krajevne energetske vire in surovinski potencial. Zato sta bili obe obra-
vnavani dejavnosti tesno povezani s temeljnimi pokrajinskimi sestavinami in sta bili 
tudi organsko vpeti v sočasno pokrajinsko fiziognomijo. 

Študija je opremljena s potrebnim znanstvenim aparatom: dodan je pregled oziro-
ma seznam uporabljene strokovne literature in virov ter povzetek v angleščini. Med 
besedilom so dokumentarne fotografije, ki jih je posnel avtor sam, pa skice in zna-
čilni izrezi iz osnovne topografske karte. Naslovnico poživlja slika akad. slikarja 
L. Perka iz leta 1935, na kateri sta Petričev mlin in žaga na Lipsenjščici ob 
Cerkniškem jezeru. Knjiga, katere urednik in lektor je M. Marinček, je posvečena 
50. letnici Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije. 

Milan Natek 

Podravje, Maribor, Ptuj A-Ž: priročnik za popotnika in poslovnega človeka. 
Besedilo S. Radovanovič, V. Vari in I. Žiberna, zemljevidi Geodetski zavod 

Slovenije, fotografije D. Cvetnič; uredila B. Sever in J. Ternar, Pomurska založba, 
Murska Sobota 1996, 302 str. + 27 str. reklamno-poslovnih sporočil. 

Najrazličnejši turistični priročniki in vodniki čedalje bolj polnijo naše knjižne 
police. Posebno strokovno pozornost zaslužijo dela, ki so namenjena predstavitvi 
Slovenije, opisom njenih značilnosti in privlačnih posebnosti s področja naravne in 

214 



Geografski vestnik 69, 1997 Književnost 

kulturne dediščine. Tudi seznanjanje z vsakdanjim — sodobnim življenjskim utri-
pom, v katerem so strnjene prenekatere oblike in načini življenja različnih družbenih 
slojev v posameznih območjih, postaja ena izmed privlačnih in utemeljenih ponudb 
današnjega turističnega vsakdana. Iskanje in spoznavanje ter soočanje z najrazno-
vrstnejšimi razločki med posameznimi predeli sveta, celin ali držav postaja pomembna 
stalnica današnjih turističnih tokov. 

Najnovejši turistični priročnik, ki obravnava kar se da celovito regijo maribor-
skega Podravja, ima že ustaljeno vsebinsko zasnovo, ki je svojstvena in lastna zbirki 
"Slovenija total". V njem so pregledno prikazane in ovrednotene tiste pokrajinske 
prvine in sestavine nižinskega Podravja, ki dajejo celostno podobo njegovega gospo-
darskega, kulturnega, prometnega, zgodovinsko-umetnostnega, znanstveno-razvoj-
nega utripa v posameznih značilnih obdobjih. Vsakemu uporabniku tega priročnika 
je dana možnost in pobuda, da iz bogate naravne in kulturne zakladnice mariborsko-
ptujskega Podravja izlušči tiste nosilne pokrajinske sestavine, ki z najrazličnejših 
področij opredeljujejo svojstveno, enkratno in privlačno podobo sveta med Halo-
zami in Slovenskimi goricami, vzhodnimi obronki Pohorja in obrobnimi vzhodnimi 
predeli ob slovensko-hrvaški državni meji. 

Pokrajinske značilnosti in turistične privlačnosti nizkega Podravja z obrobnimi 
sadjarsko-vinorodnimi goricami so opisane s 114 gesli. Vsa nosilna gesla so razpo-
rejena po abecednem zaporedju. Tretjina gesel je namenjena naseljem. V njihovem 
sklopu so samostojno predstavljena vsa mesta (Maribor, Ptuj, Ormož, Slovenska 
Bistrica idr.), občinska središča in drugi večji območni središčni kraji. Za njih je 
namreč značilno, da so pregledno zarisana tudi njihova neposredna zaledja, in sicer z 
opisi vseh naselij, ki zajemajo oziroma sestavljajo posamezno krajevno gravitacijsko 
območje. Tako je s krajšimi in povednimi oznakami predstavljenih vseh 688 naselij 
nizkega Podravja. Po številu gesel naseljem sledijo pokrajine, območja in predeli, 
temeljni nosilci infrastrukturne opremljenosti, osnovne gospodarske dejavnosti pa 
osvetlitve področij, ki so pomembneje vplivala na razvoj kulturne pokrajine. Tudi 
nekdanje gospodarske in druge dejavnosti (npr. steklarstvo, sejmarstvo, mlinarstvo, 
splavarstvo) imajo v priročniku samostojno oziroma lastno geslo. V šestih poglavjih 
— geslih — je prikazana turistična ponudba. Po pet gesel je namenjenih orisom 
kulturnih ustanov, prireditev, stavbarstva oziroma arhitekturnih spomenikov in zna-
menj ter pomembnejših osebnosti oziroma rodbin, ki so delovale v mariborskem 
Podravju in je njihovo delo zapustilo v predelih in krajih obravnavane pokrajine 
trajne in vidne sledi (npr. Herbersteini, R. Maister, nadvojvoda Janez, ki je imel 
vinograde v Pekrah, A. M. Slomšek in W. Tegetthoff, vrhovni poveljnik avstrijske 
mornarice v 2. polovici 19. stol.). S samostojnimi gesli so prikazane tudi vse štiri 
najpomembnejše reke (Drava, Dravinja, Lobnica in Pesnica). 

Vsebinska zasnova turističnega priročnika je pestra in ponuja pregleden in kar se 
da celovit pogled na obravnavano pokrajino. Spodbuja in usmerja popotnika in 
obiskovalca turista k ogledu naravnih in kulturnih dragocenosti, hkrati pa ga sezna-
nja s preteklostjo območja, z njegovimi razvojnimi značilnostmi, nekdanjimi kakor 
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tudi današnjimi gospodarskimi panogami, njihovimi usmeritvami in sploh z vsak-
danjimi ter vsakokratnimi človekovimi prizadevanji za uveljavitev posameznih ob-
močij na najrazličnejših področjih. 

Pregled in razmislek o nosilnih geslih, s katerimi so prikazani zemlja in ljudje ter 
njihovi ustvarjalni dosežki, opozorita tudi na nekatere pomanjkljivosti. Med gesla bi 
veljalo uvrstiti še vodovje in vodne akumulacije (zajezitve), pokrajino izgonov in 
čretov, Lukarijo, Podpohorske gorice, opekarništvo in gramoznice, vinogradništvo in 
viničarstvo, sadjarstvo in čebelarstvo, gozdarstvo in žagarstvo pa naselja, živalstvo 
itd. S tem pa ne zanikam, da omenjena področja in opisi navedenih dejavnosti niso 
zajeti in prikazani v priročniku; vključeni in obravnavani so v sklopu drugih — širših 
gesel. Vendar menim, da so za nizko Podravje tako značilni, da jih ni mogoče opustiti. 

Tudi predstavitve oziroma opisi nekaterih glavnih gesel so pomanjkljivi in celo 
napačni. V okviru gesla "industrija" (str. 119-120), "prebivalstvo" (str. 203-204) in 
"promet" (str. 206-207) so njihove razvojne poti in današnje stanje omejeni samo 
(ali predvsem) na Maribor. Škoda, da je izostala vidnejša predstavitev športnega 
letališča v Moškanjcih; omenjeno je le pri opisu kraja (str. 108) in označeno na 
zemljevidu. Prava zmešnjava je pri geslu "občina" (str. 173): v besedilu je navedeno 
36 občin, dejansko jih je samo 20. To potrjuje tudi ustrezna preglednica na isti strani. 
Nedoslednosti so tudi pri uradnih imenih občin, ki se (lahko) razlikujejo od imen 
krajev, kjer so njihovi sedeži (npr. občina Lenart ima sedež v Lenartu v Slovenskih 
goricah, uradi občine Kungota so v Zgornji Kungoti, občina Videm ima sedež v 
Vidmu pri Ptuju itd.). Občini Pesnica in Ruše sta nastali leta 1982 in ne šele 1995. 
Tudi število naselij po občinah, ki je prikazano v tabeli (str. 173), ne ustreza 
dejanskemu in ne uradnemu stanju. V priročniku je opisano 668 naselij, v tabeli jih 
je 683, medtem ko podatki Urada za statistiko Republike Slovenije navajajo za 
obravnavano območje 675 naselij. 

Pri predstavitvi nekaterih osrednjih naselij je izpadla navedba o sedežu občine 
(npr. Domava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo in Zgornja Kungota). Pri pregledu ho-
telov in motelov je izpadel kompleks Ptujskih toplic (Terme Ptuj, prim. str. 118), ki 
so navedene pri opisu Ptuja (str. 214). Pri nekaterih naseljih tudi niso omenjene 
osnovne šole. Itd. 

Več spodrsljajev je mogoče ugotoviti pri terminoloških oznakah. Za naselja je že 
od nekdaj znano, da "stoje", ne pa "leže" (prim. str. 79); slednje je primerna oznaka 
za razvalino. Cesta "pelje", "vodi", ne pa "teče" (str. 132). Prazgodovinsko gradišče 
Poštela je na pohorskem slemenu, a ne na "grebenu" (str. 147). Poleg njiv, vrtov, 
sadovnjakov, vinogradov in pašnikov sodijo v sklop kmetijskih površin tudi travniki 
(str. 127). Dravska dolina med Falò in Mariborom ni "Ruška dolina" (str. 99), 
temveč je Ruško polje. Lukanja nad Oplotnico ni gručasto, temveč razloženo naselje 
(str. 176). Poenotiti bi veljalo imena nekaterih potokov: Oplotnica (str. 88 in 99) ali 
Oplotniščica (str. 89, 175 itd.), Adramščica ali Adramski potok. Pri Dravinjskih 
goricah je odvečna navedba, da so "gričevje" (str. 89), saj že njihovo zemljepisno 
ime pojasnjuje njihov oroplastično-reliefni značaj. 
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V priročniku je navedenih 20 gradov in 36 dvorcev. Nekateri izmed njih so 
predstavljeni po dvakrat: prvič v geslu "grad" oziroma "dvorec" in drugič pri opisu 
naselja (npr. Frajštanjski dvorec: str. 93 in 202; grad Gromberg: str. 110 in 201; 
Dornavski dvorec: str. 86 in 92-93; mariborski mestni grad: str. I l l in 150 itd.). 
Ponovitvam bi se izognili z ustreznimi kazalkami. Kljub temu, da je Betnavski 
dvorec v Mariboru opisan dvakrat, pa je zamegljena namembnost z alegorijami 
letnih časov poslikane dvorane: uporabljajo jo za poroke (str. 92) ali kot matični 
urad (str. 150). Nerodna je tudi formulacija namembnosti Piramide (386 m) nad 
Mariborom: tamkajšnja utrdba nikakor ni "zapirala vhoda v Dravsko dolino in dalje 
na Koroško" (str. 147, 190 in 284), temveč g a j e le nadzirala oziroma varovala. 

Pri osvetlitvi gesla "vinska cesta" (str. 278-279) je poudarjeno, da jih imamo v 
naši državi 20, od tega jih je sedem v Podravju. Podrobnejši opis pa jih poimensko 
navaja kar osem (str. 279). 

Predstavitve nekaterih gesel prikazujejo stanje in problematiko določenih 
pokrajinskih pojavov in značilnosti tudi zunaj obravnavanega nizkega Podravja. 
Tako so prikazani elektroenergetski objekti na celotni Dravi med Dravogradom in 
Ormožem (str. 99). Tudi značilni primeri v razvoju hiše so vzeti iz zahodnega 
Pohorja (npr. Sv. Anton in Št. Janž nad Dravčami, str. 136-137), ki ne sodi k 
nizkemu Podravju. Ob tem se postavlja vprašanje, ali ne bi veljalo v okviru gesla 
"ljudsko stavbarstvo" nameniti več pozornosti "butanicam", ki so jih postavljali v 
Halozah še pred tridesetimi leti in manj. 

In ne nazadnje se postavlja vprašanje: ali je smotrno vključiti v turistični vodnik 
oziroma priročnik, ki ima trajnejšo veljavo, tudi telefonske številke najrazličnejših 
podjetij, ustanov, zavodov, uradov, servisov itd., ki so namenjeni tudi turistu in 
popotniku. Dvom v upravičenost tiskanja telefonskih številk je toliko bolj utemeljen, 
ker jih v naši državi izredno naglo spreminjajo ne samo zaradi novih naročnikov, 
temveč tudi zaradi uvajanja sodobnejše tehnologije v telefonijo. 

Tloris Maribora in Ptuja ter zemljevid nizkega Podravja je korektno izdelal Geo-
detski zavod Slovenije. Na zemljevidu so označeni predeli oziroma kraji z naravno 
ali kulturno-zgodovinsko znamenitostjo, razdalje med posameznimi kraji, sedeži 
predstavništev mariborske poslovne enote Zavarovalnice Triglav in Nove kreditne 
banke Maribor. Skoraj nerazumljivo pa je, d a j e natisnjen na strani 149 delni načrt 
ožjega Maribora, medtem ko je na str. 58-59 objavljen barvni tloris mesta. Mestni 
načrt osrednjega dela Ptuja je natisnjen v črno-beli izvedbi (str. 209). 

Kljub nekaterim navedenim in obrobnim pripombam in pomislekom ter ugoto-
vljenim spodrsljajem pa vendarle sodim, d a j e turistični vodnik "Podravje, Maribor, 
Ptuj A-Ž" na zavidljivi strokovni ravni. Izredno plastični in sistematični so opisi po-
krajin in naselij ter številnih dejavnosti, ki skupaj s človekom in njegovimi vsako-
kratnimi nazori oblikujejo podobo kulturne pokrajine. Knjiga ponuja tisto osnovno 
informacijo o pokrajini, ki je lahko temeljno izhodišče za nadaljnje poglabljanje v 
njene sestavine in probleme. Prav zato tudi nestrpno pričakujemo drugo polovico 
šestih knjig iz zbirke "Slovenija total". Šele potem bomo mogli razsodno in objekti-
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vno spoznati in ovrednotiti razlike turističnega potenciala med slovenskimi pokra-
jinami. In prav v tem je neprecenljivo bogastvo zbirke "Slovenija total", ki skuša z 
različnih vidikov prikazati slovenske pokrajine in njihove turistične zanimivosti in 
privlačnosti. 

Milan Natek 

Iz tuje geografske literature 

Slowenische Steiermark. 
Verdrängte Minderheit in Österreichs Südosten 

(Slovenska Štajerska. Odrinjena manjšina na avstrijskem jugovzhodu), Zur Kunde 
Südosteuropas Band И/23, 1997, Böhlau Verlag, Wien, uredil Christian Stenner 

Manjšinska knjižnica je letos bogatejša za še eno pridobitev. Znana založba 
Böhlau je izdala zbornik z zgornjim naslovom, ki g a j e uredil C. Stenner, prispevki v 
njem pa so rezultat večletnih prizadevanj predvsem avstrijskih in slovenskih avtorjev 
za znanstveno osvetlitev vprašanja štajerskih Slovencev. Na 433 straneh se zvrsti 15 
prispevkov, ki iz različnih zornih kotov opredeljujejo problematiko te maloštevilne 
slovenske manjšine. Zbornik vsebuje še seznam literature o štajerskih Slovencih ter 
kratko predstavitev avtorjev. 

Naslov zbornika je izzivalen, saj govori o "slovenski Štajerski", obravnava pa av-
strijsko Štajersko. Govori torej o deželi in ne o njenih prebivalcih. Slednje poja-
snjuje v podnaslovu. Vsebino je na nek način razločneje opredelil M. Trümmer v 
prvem prispevku, ko navaja vrsto primerov slovenskih krajevnih, ledinskih in vodnih 
imen, imen kmetij ter priimkov; v tem oziru je smiselno govoriti o "slovenskem" 
značaju južnega dela te avstrijske zvezne dežele. M. Križman podrobneje opisuje 
jezik štajerskih Slovencev, za katerega so značilni številni prehodi — interference, 
vsebnost izposojenk iz nemščine ter iz prekmurskega narečja kot posledica živahne 
selitvene dinamike. V splošnem se je jezikovna struktura v 19. in v 20. stoletju mo-
čno, marsikje celo radikalno spremenila, vselej pa v škodo slovenske skupnosti, kot 
ugotavlja Matjaž Klemenčič. Zgodovinski razvoj štajerskim Slovencem ni priza-
našal. Štajerska Slovenka A. Zemljič - Haberl podaja v svojem prvem prispevku 
slike iz verskega življenja petih slovenskih vasi v Radgonskem kotu, kjer so po cerkvi 
vedno razpoznavne tudi narodnostne in jezikovne razmere; drugod v javnosti 
slovenščine preprosto ni bilo in še celo v cerkvah je bilo na tem območju kaj 
skromno. V drugem prispevku se loteva malo znane teme slovenskega zgodovino-
pisja, namreč medetničnih odnosov v času bojev za severno mejo na štajerskem 
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sektorju. C. Promitzer analizira asimilacijska prizadevanja avstrijskih oblasti, ki so 
imela zlasti po letu 1920 značaj državne ideologije. Isti avtor je v sodelovanju z M. 
Petrowitschem podal vprašanje Slovencev v Gradcu, kjer so vedno živeli, a bili 
redkokdaj opaženi, seveda tudi po zaslugi države. J. Moser razpravlja o identiteti 
obmejnega slovenskega prebivalstva, za katerega naj bi bila značilna razklanost med 
državno pripadnostjo in etničnimi (jezikovnimi) značilnostmi. Še odločneje seže v to 
problematiko R. Minnich. T. Priestly seže v tematiko politične manipulacije z manj-
šinami v Avstriji in na Madžarskem. Manipulacija je mogoča na treh ravneh: na 
državni (notranjepolitično vprašanje), meddržavni (dvostranski odnosi) in medna-
rodni (kjer se problemi navadno prikrivajo ). Vprašanju pravnega varstva manjšin se 
pridružuje tudi R. Unkart, ko se retorično sprašuje, ali so štajerski Slovenci lastna 
narodna skupnost (manjšina), in sicer glede na dosedanje pravne podlage (npr. 7. 
člen avstrijske državne pogodbe) ter primerjalno z ostalimi manjšinskimi skupnostmi 
v Avstriji. V izredno zanimivem prispevku V. Klemenčič razmišlja o možnostih etni-
čnega preživetja maloštevilnih narodnih manjšin. Štajerske Slovence obravnava kot 
element obmejnega prostora in kot možni dejavnik pospešenega čezmejnega sodelo-
vanja. Žal sedanja stopnja varovanosti manjšine tej ne omogoča prevzemanja posre-
dniške vloge, kot jo imajo npr. koroški Slovenci ali Slovenci na Goriškem in Tržaškem. 
Vprašanje vloge manjšine pomeni enega od temeljnih vprašanj oz. Pogojev etnične-
ga preživetja. B. Lang podaja usodo pripadnikov manjšin v njihovem prizadevanju 
za etnični obstoj sredi večinskega prebivalstva. Zbornik zaključujeta prispevka W. 
Gombocza in J. Prelog, ki sta v prvi vrst pričevanji o preteklosti in sedanjosti. Prvi je 
izredno kritičen, na nekaterih mestih celo izzivalen, druga pa podaja kronologijo 
asimilacije, kot jo je mogoče opazovati v vsakdanjem življenju. 

Zbornik je že tretje delo o Štajerskih Slovencih po letu 1991, kar priča o izre-
dnem zanimanju za to maloštevilno manjšino. Ob tem ne kaže prezreti ozadja, v 
katerem je omenjeno delo nastajalo. Na več mestih se je ureditev pravnega položaja 
in dejanske pomoči štajerskim Slovencem ponujala v zameno za priznanje t.i. 
"nemške manjšine" v Sloveniji. S tem prehaja urejanje manjšinskih vprašanj v tisto 
fazo, ki jo je T. Priestly tako dobro nakazal v svojem prispevku o manipulacijah z 
manjšinami. Na koncu vselej odloča politika. 

Jernej Zupančič 

Novejša hrvaška geografska periodika 

Priznana strokovna plodnost hrvaških geografov se je pokazala tudi po najno-
vejših političnih spremembah. Kaj hitro so se odzvali potrebam in izdali vrsto 
publikacij: Aggression against Croatia (1993), Croatia — a New European State 
(1991), Hrvatska izmedžu rata i samostalnosti (1991), Političko geografska i demo-
grafska pitanja Hrvatske ( 1991 ). 
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V teh solidnih geografskih študijah so seveda prevladovale politično-geografske 
in demografske teme. Živahna izdajateljska dejavnost pa se še kar nadaljuje in pred 
menoj so zadnji zvezki Geografskega glasnika, Geographice Croatice, Geografskega 
Horizonta in Zbornika referatov prvega kongresa hrvaških geografov. Skupna jim je 
vsebinska aktualnost, obravnava širših regionalnih in tudi evropskih ter svetovnih 
problemov, vrsta novih avtorjev, računalniško podprta metodologija, barvne karte ter 
vrsta tehničnih in vsebinskih novosti, med temi tudi mednarodna uredništva. 

Trije zadnji letniki Geografskega glasnika, vse je uredil Miroslav Sić, štev. 56 
(1994), 57 (1995) in 58 (1996), svoje vsebinske zgradbe niso veliko spremenili, prej 
dopolnili. Predvsem je standardnim študijam o naravnogeografskih elementih ter 
družbeno-gospodarskim analizam Hrvaške in njenih posameznih območij dodana 
vrsta vsebinsko ozko opredeljenih socialnogeografskih študij. V 56. številki GG tako 
izstopa močno ekonomskogeografsko usmerjena študija Vere Koči Pavlakovič o 
ameriško-mehiški obmejni regiji, enemu od najbolj posebnih primerov čezmejnega 
ekonomskega in seveda tudi drugega sodelovanja v svetu sploh. Kar trije prispevki 
se ukvarjajo z elementi nove razvojne prostorske problematike: prvi govori o dru-
žinskem statusu kot aspektu socialne geografije Zagreba, naslednji o novinarski deja-
vnosti v luči teorije centralnih naselij in tretji o povezanosti urbanega in teleko-
munikacijskega sistema Hrvaške. Prispevki o regionalnih značilnostih gibanja prebi-
valstva Hrvaške od leta 1948 do 1991, o gravitacijskem območju dnevne migracije 
prebivalstva Zagreba leta 1991 ter o razvoju in o perspektivah Zagreba kot prome-
tnega vozlišča evropskega pomena geografsko problematiko Hrvaške dopolnjujejo in 
aktualizirajo. 

Številka 57 GG je bolj regionalno opredeljena s predstavitvijo reliefnih sistemov 
Istre, strukturno geomorfoloških značilnosti Samoborskega hribovja, reke Krapine, 
gibanja prebivalstva v vzhodni Hrvaški, prostorske mobilnosti prebivalstva Hrva-
škega Zagorja in socialnogeografskih značilnostih Varaždinske regije. Ob naštetem 
pa so še posebej aktualni članki o regionalni strukturi Hrvaške, o prostorskem razpo-
redu hrvaške industrije ter o sodobni politični geografiji in geopolitiki. S številnimi 
tabelami in kartami podprte študije so tehten prispevek k regionalno-razvojnemu 
prikazu regij in države kot celote. Za nas so še posebej zanimivi prikazi sosednjega 
Hrvaškega Zagorja in Varaždinske regije. 

Tudi v 58 številki GG obravnavana problematika skoraj ne odstopa od tradicio-
nalnih tem, to je urbanizacije, prebivalstva in mest, že tradicionalno skromneje pa so 
zastopane fizičnogeografske vsebine; tokrat je govor le o kotanji Jadranskega morja 
in o morfološki problematiki Učke. In ker Vera Koči problematiki ameriško-mehiške 
meje v 56. številki dodaja še problematiko integracije, sodelovanje in splošne pove-
zanosti ob meji ZDA s Kanado, imajo družbenogeografske vsebine na splošno širše 
regionalne razsežnosti, kar je ob številnih prikazih tematik za celotno Hrvaško še 
posebej dragoceno. Zato je zadnjo številko GG tako po vsebinski kot po metodološki 
plati prispevkov mogoče oceniti kot vidno prizadevanje za izboljšanje kakovosti in 
vsestransko modernizacijo. 

220 



Geografski vestnik 69, 1997 Književnost 

Drugi publikaciji Acti Geographici, glasilu Geografskega odseka PMF v Zagre-
bu, se pozna ožji krog piscev, predvsem iz vrst izdajateljske ustanove. V obeh 
številkah, 30. (1995), ki jo je uredil Adolf Malić, in 31 (1996), ki jo je uredil Daniel 
Orešič je pestrost člankov precejšnja, delež fizično- in družbenogeografskih pri-
spevkov pa dokaj izenačen. Obravnavane tematike so regionalno in vsebinsko ožje, 
pa tudi precej pestrejše. Prikazani rezultati posameznih raziskovalnih projektov 
obravnavajo ozemlje Hrvaške. 

Kratek pogled v vsebino 30. zvezka pokaže obravnavo geomorfološke problema-
tike SZ dela zunanjih Dinaridov, reliefa Hrvaške, morfografske dejavnike porečja 
Krapine, vpliva naftnih in plinskih polj Srednje Hrvaške in okolje ter z družbenega 
področja ovrednoteno privlačnost prostora za industrijski razvoj. Primerjava prebi-
valstvenega razvoja od leta 1948 do 1991 je zanimiva predvsem zaradi barvne karte, 
ki zelo nazorno prikaže ožja območja rasti okrog središč in obsežnejša manj urbani-
zirana območja nazadovanja, enega največjih problemov hrvaškega podeželja. 

Enaintrideseta številka Acte Geographice pa prinaša članke o hidrografski pro-
blematiki Plitvičkih jezer, o tipih polzenja zemlje na Hrvaškem in v BiH, o reliefu 
Hrvaške, o termohalinskih značilnostih voda v območju luke Ploče ter o morfološki 
evoluciji Reškega zaliva; z družbenogeografskega področja pa o dvojnih mestih na 
Hrvaškem, o deagrarizaciji v Hrvaškem Zagorju, o prebivalstvu v dolini Neretve in o 
prvotni teritorialni organizaciji Hrvaške. 

Tri številke Geografskega Horizonta, ki so pred mano (1995/1, 1995/2 in 1996/1), 
kažejo v resnici največje spremembe med vsemi omenjenimi geografskimi časopisi. 
Obseg vseh številk se je povečal na približno 100 strani, temu primerno pa so se tudi 
pomnožile vsebine. Ob vsem tem pa je vsaka številka tematsko nekoliko drugače 
zasnovana: učiteljem geografije, pa tudi širšemu občinstvu so namreč skušali ponu-
diti geografske razlage in poglede na najbolj aktualna in zanimiva prostorska doga-
janja, pa tudi kakšno teoretsko vprašanje. Seveda je na koncu sicer dokaj skromno 
navzoča tudi šolska geografija. Privlačnost GH se je na ta način nedvomno povečala, 
po vsem sodeč nemalo po zaslugi urednika Daneta Pejnoviča. V 1. številki 1995 
letnika najdemo med drugim prispevke o narodnostni sestavi prebivalstva vzhodne 
Hrvaške, o občini Senj, o tranzitnem prometu skozi Gorski Kotar, o Županji, o 
Evropski skupnosti, o Avstraliji, Čilu, Čečeniji in o Baskih. Druga številka istega 
letnika je skoraj v celoti namenjena geografski problematiki Splita. Prva številka 
letnika 1996 pa prinaša med drugim članke o geografiji in globalnem razvoju, o 
Češki, Grenlandiji, gospodarskem sodelovanju Hrvaške z ZRN in druge. Takšna 
pestrost nadvse aktualnih vsebin je gotovo zelo privlačna za raznovrstnega bralca. 

Posebno pozornost pa nedvomno zasluži Zbornik radova I. hrvaškega geograf-
skega kongresa z naslovom Geografija v funkciji razvoja Hrvaške, ki ga je uredil 
Zlatko Pepeonik. Ta kar 556 strani obsežen zbornik z referati kongresa, ki je de-
cembra leta 1995 v samostojni Hrvaški, prinaša kar 55 referatov, uvrščenih v pet 
tematskih skupin. Prva skupina prispevkov o geopolitičnih, prebivalstvenih in drugih 
aktualnih vprašanjih je naslovljena kar s Plenarna tematika. Drugo skupino 
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predstavljajo fizičnogeografske in ekološke vsebinsko in tudi regionalno sila pestre 
vsebine. Že tradicionalno je ena težiščnih vsebin demogeografska problematika, ki 
sicer obravnava najnovejše spremembe in elemente razvoja in narodnostne sestave 
prebivalstva, vendar s popisnimi podatki iz leta 1991. Ne glede na to pa večina tem 
obravnava ne le pretekli, temveč tudi današnji razvoj, stanje in razvojne usmeritve. 
Na potrebo po tem je bilo na kongresu še posebej opozorjeno. Pestre so tudi 
preostale teme z družbenogeografskimi vsebinami, kjer najdemo tudi še geopolitična 
in prebivalstvena vprašanja, med gospodarskogeografskimi temami prevladujejo tiste 
o turizmu, izostali pa niso niti prispevki z versko-geografsko tematiko. Seveda je na 
koncu tudi poglavje o didaktičnih vsebinah. Glede na čas in s tem povezano splošno 
naravnanost geografskega raziskovanja, kar je v naslovu Zbornika povedano, tudi v 
tej kongresni publikaciji prevladujejo aktualni prispevki s političnega in regionalno-
razvojnega področja. To še toliko bolj, ker so hrvaški geografi s svojim prvim 
kongresom želeli čim več prispevati k reševanju številnih življenjskih vprašanj 
države in posameznih območij, za kar se zavzemajo tudi v kongresnih sklepih. 

Mirko Pak 

David Gillieson 
Caves: Processes, Development and Management. 

Blackwell Publishers, Oxford & Cambridge (Mass.), 1996 

Založniška hiša Blackwell, najbolj znana med fizičnimi geografi, geomorfologi 
in tudi krasoslovci, predvsem tistimi, ki se ukvarjajo s kraškim površjem, je v zbirki 
"The Natural Environment" (Naravno okolje), med uredniki je tudi geograf A. 
Goudie, tokrat izdala knjigo, ki bo gotovo vzbudila veliko zanimanja med tistimi 
geografi in krasoslovci, ki se bolj zanimajo za kraško podzemlje, in med speleologi. 
Vendar naj ne bom napak razumljen, v knjigi je še marsikaj, tako d a j e lahko zani-
miva in koristna za vsakogar, od teoretika do praktika, npr. upravljalca turistične 
jame ali krajinskega arhitekta, ki načrtuje oživitev opuščenega kamnoloma, na krasu 
seveda. 

Delo uglednega avstralskega raziskovalca krasa, predvsem kraškega podzemlja, 
Davida Gilliesona, z naslovom Jame: procesi, razvoj in upravljanje, skuša bralca čim 
podrobneje, na sodoben način in z upoštevanjem najnovejših laboratorijskih in teren-
skih izsledkov in raziskav, seznaniti s tematiko, ki jo najavlja naslov knjige. Tudi za 
knjigo o jamah velja, kar so napovedali ob začetku zbirke o naravnem okolju. Ta naj 
bi na razumljiv in sodoben način seznanjala s fizičnim in "naravnim" okoljem v 
preteklosti in sedanjosti ter s procesi, ki delujejo nanju. 

Knjiga, ki obsega vsega skupaj 324 strani, je razdeljena v 10 poglavij: Jamski 
splet in kras, Jamska hidrologija, Dejavniki razvoja jam, Jamske tvorbe, Jamski 
sedimenti, Datiranje jamskih sedimentov, Jamski sedimenti in klima v preteklosti, 
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Jamska ekologija, Upravljanje (tudi urejanje, pripomba poročevalca) jam, Zbirna 
območja na krasu. 

Posamezna poglavja so še podrobneje razdeljena glede na snov. Naj za začetek 
malo podrobneje pogledamo prvo poglavje, sicer kratko, vendar pomembno. V njem 
so razložena tudi avtorjeva načela in stališča, ki so bistvenega pomena za obravnavo 
celotne snovi. Naslov prvega podpoglavja je Kaj je kras? Vemo, da nimamo enotne 
opredelitve krasa. Avtor ni zapisal tega, kaj je zanj kras, v obliki bolj ali manj 
jedrnate definicije, ampak to malo podrobneje razloži. Med drugim pravi: "Kraški 
svet je nastal predvsem z raztapljanjem kamnine, običajno apnenca in sorodnih 
kamnin. Toda raztapljanje je tudi v drugih kamninah, npr. v dolomitu, v evaporitih 
kot anhidritu ali halitu, v silikatih, kot sta peščenjak in kvarcit, in tudi v nekaterih 
bazaltih in granitih. Na vseh teh kamninah je torej pravi kras... Če pa prevladujoči 
proces ni raztapljanje, lahko niz takih pojavov imenujemo 'psevdokarst'" (str. 1). Če 
pogledamo v slovensko kraško terminologijo iz leta 1973 (morda bi jo bilo treba 
malo posodobiti), definicija krasa v njej ni ravno v nasprotju s tem, kar pravi Gil-
lieson, pač pa to zanika naša definicija psevdokrasa: "Kraški pojavi v nekarbonatnih 
kamninah (lavi, soli)." Tudi za Gilliesona so "lavine cevi" psevdokras, pač pa so 
zanj kraški pojavi v soli pravi kras, za nas pa psevdokras. Ne gre za to, kdo ima "bolj 
prav", ampak je pomembno, da celotno delo gledamo na ta način, sicer se lahko 
marsikdaj začudimo, kot npr. v poglavju o nastanku jam, kjer je obravnavan "vene-
zuelski silikatni kras". 

V takih delih, ki so tako temeljnega značaja in hkrati priročniki, se mi zdi po-
sebej zanimivo in koristno ugotoviti, koliko avtor pozna oziroma upošteva in koliko 
uporablja primere z našega krasa, rezultate naših raziskav in naše objave. V tem delu 
je med najglobljimi jamami po dolgih letih spet brezno z našega krasa, "Čeki 2" s 
Kanina, in sicer na 11. mestu na svetu. Toliko bolj žalostno je, da odkritelji ne 
pomislijo, kaj se lahko razvije iz njihovega odkritja in niso niti malo pozorni na 
imena, ki j ih dajejo kot prvopristopniki. In tudi imena so odraz kulture. V poglavju o 
jamskih tvorbah so med podatki o rasti kapnikov tudi vrednosti iz Postojnske jame, 
jamsko sedimentacijo pa ponazarjata primera iz Postojnske jame in Planinske jame. 

V zadnjem delu so zanimiva in marsikomu neposredno koristna navodila oziroma 
priporočila za sanacijo, renaturalizacijo in revitalizacijo najrazličnejših "ran" na 
krasu. 

Za nas, ki smo v takih knjigah vajeni bolj ali manj "klasičnih" primerov, pretežno 
iz Evrope, se zdi knjiga kar malo eksotična. Nič čudnega, saj je avtor iz Avstralije, 
najbolje pozna avstralski kras in kras južnega Tihega oceana, kjer je sam veliko 
raziskoval. Zato je seveda popolnoma običajno in prav, da so tudi primeri od tam. 
Nam se morda zdi pomanjkljivo ali pa gre za avtorjevo nepoznavanje snovi, če za 
primer vokliškega izvira ni naveden Fontaine de Vaucluse, ampak največji izvir na 
Novi Zelandiji. Tako pa tudi poznavalca preseneti, koliko in kakšen kras je v 
Avstraliji ter kakšni so tamkajšnji kraški pojavi, kot npr. kraška pokrajina "Nullarbor 
plain", ki obsega kar 20.000 km2. 
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Ob takem delu, kot je ta, se človek vpraša, ali je ob sedanji ozki specializaciji res 
lahko en sam avtor tako širok in sposoben, da v podrobnostih razume tako široko 
paleto naravoslovnih znanosti, ki se srečujejo pri proučevanju krasa, od kemije in 
fizike preko geologije in hidravlike do biologije. Knjiga dokazuje, da so tudi taki, 
čeprav določene malenkosti kažejo na to, d a j e tudi D. Giilieson na meji sposobnosti. 
Strokovnjaku se npr. zdi enačba 5.2 na strani 157 (w=W/W=t<>n) sumljiva oziroma 
nerazumljiva, saj, po mojem poznavalskem mnenju, specifična jakost toka ni kon-
stantna. Če na strani 172 piše, d a j e HC0 3 ion, bi morala biti kemijska formula napi-
sana pravilno, z nabojem. Seveda gre lahko le za običajno tiskarsko napako. Morda 
bi bilo s strokovnega stališča bolje, če bi posamezna poglavja napisali ustrezni 
strokovnjaki, seveda pa bi knjiga kot celota težko obdržala "enotnost in berljivost", 
kot jo ima. 

Kot sem že omenil, je vrlina knjige njena sodobnost, kar je razvidno tudi iz 
uporabljene literature, kjer je teža na novejših delih, ne pa na "klasičnih" in usta-
ljenih, a starejših temeljnih delih. Vsega skupaj je med viri navedenih 484 stroko-
vnih del. Pri tem pa moram avtorju rahlo očitati, d a j e izrazito "anglofonsko" usmer-
jen: med uporabljenimi deli jih je daleč največ v angleškem jeziku, v ostalih pa sko-
raj ni. Med navedenimi deli jih je 5 od slovenskih avtorjev. Vsa so v angleščini. Od 
del, ki so tudi izšla v Sloveniji, sta le dva prispevka iz zbornika Acta carsologica, 
ostala so objavljena v tujini. Gilliesonovo delo nam lahko dobro služi za primer v 
dilemi, ali naj objavljamo v tujem, angleškem jeziku ali v slovenščini. 

Morda sem malo bolj pokazal na drobne pomanjkljivosti, ki so pomanjkljivosti 
predvsem z našega stališča, kot pa na odlično celoto. Zato moram poudariti, da je 
knjiga Jame D. Gilliesona zelo dobro in zelo koristno delo tako za študente oziroma 
tiste, ki se uvajajo v krasoslovje, kot tudi za strokovnjake. Vsak bo lahko našel veli-
ko novega in zanimivega in prepričan sem, da knjigo lahko postavimo ob bok sodo-
bnemu krasoslovnemu "brevirju", Hidrologiji in morfologiji krasa avtorjev Forda in 
Williamsa. To je gotovo najboljša pohvala. 

Knjiga je na voljo v dveh različicah, s trdimi in mehkimi platnicami. Cena 
"paperback" različice 18,99 angleškega funta ne sme biti ovira, da knjiga ne bi prišla 
na police ustreznih knjižnic. 

Andrej Kranjc 
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ZGODOVINSKI ČASOPIS (HISTORICAL REVIEW) 

glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije 
osrednja slovenska historična revija 

Zgodovinski časopis (ZČ) že več kot pol stoletja izhaja v Ljubljani in nadaljuje 
tradicijo svojih predhodnic, ki sega že v leto 1846. ZČ objavlja rezultate proučeva-
nja zgodovine slovenskega naroda in slovenskega ozemlja, študij splošnih in spe-
cialnih vprašanj zgodovine sosednjih narodov in srednjeevropskega prostora, obče 
zgodovine, pomožnih zgodovinskih ved, teorije zgodovine ter pouka zgodovine v 
šoli. ZČ objavlja pregledne razprave in krajše zapise, predavanja s kongresov in 
diskusijske prispevke iz vseh obdobij zgodovine, od najstarejših dob do današnjih 
dni; pri tem nadrobnejše obravnavanje posebnih panog, obdobij, problemov in ob-
močij prepušča drugim slovenskim historičnim revijam. Vsebina prispevkov se nana-
ša tako na kulturno, politično in gospodarsko zgodovino kakor tudi na prikaz vsak-
danjega življenja v preteklih obdobjih. ZČ poroča o kongresih, simpozijih in razstavah, 
o delovanju strokovnih društev in zgodovinskih ustanov ter kritično vrednoti nove 
zgodovinske publikacije. Vlogo referenčne revije ZČ opravičuje tudi z objavljanjem 
slovenskih zgodovinskih bibliografij in s predstavitvami pomembnejših slovenskih 
zgodovinarjev. Jezik prispevkov v. revij i ni hermetičen, ampak je razumljiv tudi nepo-
klicnim zgodovinarjem. 

V zadnjih letih kar približno petino razprav za ZČ prispevajo zgodovinarji, ki se 
zunaj meja Republike Slovenije posvečajo proučevanju slovenske zgodovine. V tuji-
no gre tudi znaten del naklade revije, kije presegla 2000 izvodov. 

Ob štirih rednih zvezkih posameznega letnika ZČ je uredništvo postopoma pona-
tisnilo vse starejše že razprodane zvezke revije, kije tako v kompletu (kar 100 zvez-
kov!) dostopna tudi mladim generacijam historikov in ljubiteljev zgodovinskega 
branja. V Zbirki Zgodovinskega časopisa pa je doslej izšlo že osemnajst zaokrože-
nih razprav ali zbornikov o posameznih vprašanjih slovenske preteklosti. 

Zgodovinski časopis in publikacije iz njegove zaloge lahko kupite ali naročite na 
upravi ZČ: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Aškerčeva 2, Ljubljana; e-
pošta: zgodovinski.casopis@uni-lj.si; tel.: 061-1769-210. Naročništvo na osrednjo 
slovensko historično revijo vam zagotavlja redno prejemanje ZČ (štirje zvezki v letu 
1997 veljajo za zaposlene 3600 SIT, za upokojence 2700 SIT ter za dijake in študen-
te vsega 1800 SIT), obveščenost o dejavnostih Zveze zgodovinskih društev Slovenije 
in članske ugodnosti (cenejši nakupi knjig pri nekaterih slovenskih založbah, brez-
plačni ali cenejši obiski domačih in tujih muzejev ter galerij). Cene starejših zvezkov 
ZČ so razprodajne, za nakup kompleta ali več številk revije uprava ponuja možnost 
brezobrestnega obročnega odplačevanja. 
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