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Književnost
Pregled nove književnosti о naših mejnih vprašanjih.

Publikacije, ki jih  je  sprožilo vprašanje naših novih m eja ma zapadu 
in na severu, imajo poleg svoje splošne pomembnosti za naš narod še prav 
posebno važnost za geografe. Saj je  problem atika naših m eja v veliki meri 
tudi geografska problematika. Značilno je, da so p ri izbiranju in proučitvi 
gradiva, ki ga prinašajo te  publikacije, v znatni meri sodelovali ravno geo
grafski strokovnjaki. Naj posebej opozorimo le na izdanja Jadranskega insti
tuta na Sušaku, p ri katerih  je  levji delež dela opravil J. Roglić, profesor 
geografije na zagrebški lumiverzi. Zato sm atra uredništvo „Geografskega 
vestnika“ za mi j no, da poda svojim čitateljem  pregled publikacij o naših 
obmejnih vprašanjih te r ga opremi z nekaterim i podrobnejšimi pripombami 
in označbami pri onih delih, ki so najpomembnejša, ki vsebujejo dokumen- 
tarično statistično a li kartografsko gradivo ali pa  so sicer za geografijo naših 
obmejnih področij posebno važna. P ri tem na j izrecno opozorimo, da ni bil 
naš namen podati popolne in  sistematične bibliografije, p rav  tako pa ne k ri
tične ocene posameznih publikacij, kar bi vise zahtevalo mnogo več časa in 
prostora.

1. Allied Airmen and Prisoners of War rescued by the Slovene Parti- 
tisans. Compiled after the records of the H ead-Quarter of Slovenia. Published 
by the Research Institute, L jubljana 1946. Str. 88, z 1 ikarto v prilogi.

2. L’attivetà svolta dal Consiglio di Liberazione della Città di Trieste 
(17 maggio-21 septembre 1945). Con una breve premesisa storico-politica. 
Trieste 1945. Str. 102.

3. Avšič Jaka, Naš prvi pohod v Beneško Slovenijo. Uvod napisal Fran 
Z w i t t e r . .  Znanstveni institut — Oddelek za m ejna vprašanja. L jubljana 
1946. Str. 24, z 2 kartam a v besedilu in 1 v prilogi.

Avšič Jaka, Our First March into the Venetian Slovenia. With an in
troduction by Fran Zwitter. Published by the Research Institute, Section for 
Frontier Questions, L jubljana 1946. Str. 23.

* Avšič Jaka, Naš pervij pohod v Slovensku ju venecijansku ju oblast. 
S vvedenijem dr. Frama Zwittera. Opublikoival i izdal Naučnij Institut, otde- 
lenije po izučeniju voprosa o gramcah, L jubljana 1946. Str. 21.

Historiat prvega pohoda narodno-oisvabodilne vojske v Beneško Slove
nijo  z uvodnim informativnim, pregledom Fr. Z w i t t e r a  o Beneških 
Slovencih.

4. Barbalić Fran-Mihovilović Ive, Proscription du Slovène et du Croate 
des écoles et des églises sous la domination italienne (1918—1943). Avec trois 
cartes. Editions de l'Institu t A driatique 1945. Str. 28.

Priložene so tri karte : karta  odstotka nepismenih (za 1. 1921.) ter karti 
šol in cerkva s slovanskim jezikom.

5. Berce Lojze, Budućnost Trsta u svetlu njegove prošlosti. Tragedija 
jedne luke i jednog naroda pod Italijom. Izdanje piščevo. Beograd 1946. 
Str. 243 + IV.

Knjiga skuša podati razvojni pregled tržaškega vprašanja, vpoštevajoč 
poleg gospodarskega vidika kot osnovnega tudi etnični, demografski in poli-

* Dela, označena z zvezdico, so izšla v ruskem jeaiku (v cirilici).
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tični razvoj, ter podaja na osnovi tega perspektive za bodočnost, stavljajoč 
pred oči kot svarilni zgled analogni prim er Gdamska.

6. Cadastre National de l’Istrie d’après le Recensement du 1er Octobre
1945. Comité de rédaction: j. Roglić, R. Maixner, L. Čermelj, M. Grzetič, I. 
Pucić. Editions de l’Institut Adriatique, Sušak 1946. Str. 626, e 3 kartam i v 
prilogi.

Knjiga objavlja rezultate ljudskega štetja, ki ga je  Jadranski institut 
izvedel v Istri dne 1. oktobra 1945. Večina knjige obsega podatke, razvrščene 
na osnovi današnje mpravne razdelitve: za vsak k ra j je  navedeno celotno 
število prebivalstva ter število posameznih narodnosti za 1. 1880., 1890., 1900., 
1910. in 1945., nato pa za 1. 1945. podrobni podatki^ po posameznih sestav- 
niih delih kraja , pri čemer so navedeni tudi rodbinski priim ki in kvalificirani 
z ozirom na njihov slovanski ali italijanski izvor. Dćrugi del knjige obsega 
tabelarični pregled prebivalstva po narodnosti in  po rodbinskem jeziku na 
osnovi upravne razdelitve iz 1. 1910. Podatki o narodnosti in  o rodbinskem 
jeziku so prikazani tudi kartografsko na dveh kartah, izdelanih po pikčasti 
metodi. Knjigo zaključuje abecedni indeks krajev, dočim je  indeks priimkov, 
ki jih  je  zabeležilo štetje, izšel kasneje v posebni prilogi: I n d e x  P a t r o n y 
m i q u e ,  Supplément ara Cadastre National de l’Istrie d’après le  Recensement 
du 1er Octobre 1945, Editions de l’Institut Adriatique, Sušak 1946, str. 150.

7. Čermelj Lavo, Julijska Krajina, Beneška Slovenija in Zadrska po
krajina. Imenoslovje in politično-upravna razdelitev. Založilo Slovensko kul- 
tum o-prosvetno društvo „France Rozman“ v Beogradu 1945. Str. 73, s karto 
upravne razdelitve v prilogi.

Knjiga je  dobrodošel praktičen pregled dosedanje upravne razdelitve 
in imenoslovja našega Prim orja, v bistvu ponatis podobne knjige istega av
torja, k i je  'izšla 1. 1941. pirav ob izbruhu vojne.

8. Čermelj Lavo, Life- and Death Struggle of A National Minority (The 
Yugoslavs in Italy). English Translation by F. S. Copeland. Second Edition, 
L jubljana 1945. Str. 218, z 1 karto  v prilogi.

Nova izdaja knjige iz 1. 1936. (Gl. Geografski vestnik 1936/37, str. 256), 
z dopolnili, k i jih  je  prinesla francoska izdaja iz 1. 1938 (La minorité slave 
ein Italie, L jubljana 1938).

* 9. Čermelj Lavo, Slavjanskoje men’šinstvo v Italii. Slovenci i Hor
vati v Julijisikoj K rajne. L jubljana 1945. Str. 64, z etnografsko karto v prilogi.

Skrajšan ruski povzetek francoske izdaje Čenmeljeve knjige iz 1. 1938 
(La minorité slave en Italie, Les Slovènes et les Croates de la Marche Ju
lienne, L jubljana 1938).

10. Données statistiques sur la structure ethnique de la Marche Julienne.
Brez letnice (1946). Str. 33.

Tabelarični pregled o številu prebivalstva in o njegovi narodnostni 
sestavi po štetjih  iz 1. 1910. in L 1921., iza Istro tudi po štetju  iz 1. 1945. Uvod 
obsega kritične pripombe o štetjih 1. 1910. in 1. 1921. te r .n ek a te re  poteze o 
gibanju prebivalstva v  Istri od 1. 1880. do 1. 1945.

11. L’economia della Venezia Giulia. Université di Trieste, Istituto di 
Statistica, 1946. Str. 175, 14 k a rt in 1 ikarta Julijske krajine 1 : 250.000 v prilogi.

Knjiga, katere glavni sodelavci so P. L u z z a 11 o - F  e g i z, A. M a- 
r  u s s i, P. M e d a n i  in M. d e  V e r  g o t l  i n  i, maj bi bila  razširjena izdaja 
publikacij St atist i čno- ekon om s k ega instituta tržaške univerze iz 1. 1925. in 
1926. Glasom, uvoda maj b i samo objektivno navajala  dejstva na osnovi eko- 
momsko-istatističnih podatkov. V prvem delu podaja splošen prirodmo-geograf- 
ski, antropogeografski in gospodarski pregled, v drugem, najobsežnejšem, 
obravnava podrobno na osnovi statističnega gradiva posamezne panoge trža
škega gospodarstva, v tretjem  pa gospodarske načrte, posebno take, ki so že 
v delu. Koliko m orejo avtorji pri izključnem naslanjanju  ma statistične 
podatke im gospodarske pro jek te  iz fašistične dobe podati res objektivno
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sliko o gospodarskem stanju in o gospodarskih možnostih v Julijski Krajini, 
je  seveda drugo vprašanje.

12. Ethnographical and Economic Bases of the Julian March — Narod- 
nie i ekonomičeskie osnovi Julijskoj Krajni — Les bases ethnographiques et 
économiques de la Marche Julienne.

Publikacija, nam enjena medzavezniški ikomisiji, obseda 28 (kartonskih 
listov s kartam i, diagrami ter kratkim  trojezičnim besedilom o etnografski 
in gospodarski problem atiki Slov. Prim orja An Istre s Trstom.

13. Ethnography ol the North-West Frontier o! Jugoslavia with Ger
many on the North and Italy  on the West. London, June 1942. Str. 15 in 
15 kart v prilogah.

Publikacija, katere uvodno besedilo nosi podpis „G. M. Si. Leader, for
merly of Mežica, Slovenia ‘ je  nekaikšen atlais 14 etnografskih kairt slovenskega 
ozemlja od 1. 1845. do 1. 1940. Avtor je uvrstil fcarote čisto po slučaju, kakor 
jih  je  v Londonu dobil v troke (5 jih  je  nemškega izvora, 4 angleškega, 2 
ameriškega, po 1 švicarskega in  italijanskega). Od slovenskih k a rt je  repro
ducirana samo karta  „Slov. Straže“ iz I. 1940. Spričo take izbire so zašle v 
publikacijo po večini karte  z grobimi netočnostmi, pri tem za nas po večini 
bolj škodljive kot koristne.

14. Grafenauer Bogo, Kanalska dolina. (Etnografski razvoj). Izdal in 
založil Znanstveni institut, oddelek za m ejna vprašanja, L jubljana 1946. 
Str. 15, 5 karte  у tekstu.

Grafenauer Bogo, The Kanal Valley (Ethnographical Development). 
Published by the Research Institute, Section for Frontier Questions, Ljub
ljana 1946. Str. 18.

* Grafenauer Bogo, Kanal’skaja dolina (Etnografičeskoje razvitije) 
Opuiblikoval i izdal Naučnij Institut, otdelemie po izučenijii voprosa о gra- 
nicah, L jubljana 1946. Strr. 16.

Grafenauer Bogo, Vallée de Kanal (Développement ethnographique). 
Publié p ar l’Institut scientifique, section pour les questions de frontières, 
L jubljana 1946. Str. 17.

V štirih jezikih izdan kratek, informativen pregled O' Kanalski dolini s 
podrobnimi navedbami o narodnostnem razvoju, namenjen pred vsem vna
njem u svetu.

15. Grafenauer Bogo, Koroški Slovenci v zgodovini. Založil Znanstveni 
institut p ri predsedstvu SNOS, L jubljana 1945. Str. 47.

16. Grafenauer Bogo, Koroško vprašanje. Slovenski zibornik 1945, 
Str. 432—449.

17. Grafenauer Bogo — Sienčnik Luka, Slovenska Koroška. Seznam 
krajev  in  politično-upravna razdelitev. Izdal in založil Znanstveni institut, 
oddeleik za meje, v L jubljani 1946. Str. 67 s /karto občin po stanju 1. 1934. v 
prilogi.

18. Gustinčič D., Trst ali problem razmejitve med Jugoslavijo in Italijo. 
L jubljana 1945. Str. 34, z narodnostno karto  v prilogi.

Gustinčič D„ Trieste o il problema della delimitazione dei confini fra 
la Jugoslavia e 1’Italia. Ljubljana 1946.

Historiat tržaškega vprašanja in pregled njegovega etnografskega, go
spodarskega in političnega ozadja.

19. Hrvatsko svećenstvo Istre traži priključenje Julijske Krajine 
F. N. R. Jugoslaviji. Izdao Propodjel Oblasnog N. O. O.-a za Istru, Rijeka 
1946. Str. 54.
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20. Ilešič Svetozar, The Population Development oî Trieste and its 
Near Environs. Published by the Research Institute, Section for Frontier 
Questions, L jubljana 1946. Str. 9, 4 diagrami v besedilu.

* Ilešič Svetozar, Populjacionnoje razvitije Triesta i jego bližajših 
okrestnostej. Opublikoval i izdal Naiučnij Institut, otđelenije po izučeni ju  
voprosa о granicah, L jubljana 1946, str. 9.

Ilešič Svetozar, Le développement de la population de Trieste et de ses 
environs immédiats. Publié par l’Institut scientifique, section pour les que
stions de frontières, L jubljana 1946. Str. 9.

21. The Julian March — Julijskaja Krajna — La Marche Julienne.
Knjigo je  predložila vlada FLR Jugoslavije svetu zunanjih ministrov

m aja 1946 v Parizu kot podkrepitev in  dokaz o upravičenosti zahtev ljudstva 
Julijske krajine za priključitev k  FLR Jugoslaviji. Vsebuje zbirko ilustracij
o Slovenskem P rim orju  z Istro ter o tamošnji osvobodilni borbi. Reproduci
rani so tudi dokumenti o zatiranju  slovanske narodne m anjšine v Italiji in
o zločinih italijanisikih okupatorjev na jugoslovanskem ozemlju.

22. The Julian March, the Land and its People — Julijskaja Krajna, 
strana i ljudi — La Marche Julienne, le pays et les gens.

Odlično oprem ljena publikacija, nam enjena vnanjemu svetu in oprem
ljena s trojezično legendo, obsega 89 kartonskih listov s fotografskimi po
snetki pokrajine, ljudi, gospodarstva, kulturnega življenja, tiska ter osvo
bodilnega gibainja.

23. The Julian March, Studies on its History and Civilization. Academy 
of Sciences and Artis L jubljana 1946. Str. 81.

* Julijskaja Krajna. Stat’i o je jo  istorii i kul’ture. A kadem ija Nauk i 
Iskusstv v L jubljane, 1946. Str. 95.

Publikacija vsebuje članke Milka K o s a  o kultum o-politični pripad
nosti Slovenskega Prim orja, Franceta S t e l é t a  o umetnosti Slovenskega 
Prim orja, Antona B a r  c a  o Istri у hrvatski literaturi, Franceta K i d r i č a  o 
literaturi Slovenskega Prim orja in Franca M a r o l t a  o narodni glasbi 'in 
plesih Slovenskega Prim orja.

24. Kardelj Edvard, Vprašanje Julijske Krajine. Slovenski zbornik, 
L jubljana 1945. Str. 48—54.

Članek vsebuje zahtevo naše delegacije za razm ejitev med Jugoslavijo 
in Italijo, predloženo konferenci petih velikih sil v Londonu septem bra 1945.

25. Kirac don Luka, Crtice iz istarske povijesti. Nakladni zavod H rvat
ske, Zagreb 1946. Str. 346.

26. Koroški zbornik. Uredili Bogo Grafenauer, Lojze Ude, Maks Veselko. 
Državna založba Slovenije v L jubljani 1946. Str. 658. 7 k a rt v tekstu, 23 eno
barvnih v prilogi, 1 izrez iz topografske k arte  Slovenije 1 : 750.000 (breiz na
vedbe merila).

Zbornik vsebuje pregledne znanstvene razprave o geografiji, o poli
tični, socialni im kulturni zgodovini 1er o etnografiji Koroške. Uvodni besedi 
Lojzeta U d e t a  in  geografskemu opisu Koroške Svetozara I l e š i č a  sledi 
serija  zgodovinskih razprav. Milko K o s  obravnava slovensko naselitev na 
Koroškem; Bogo G r a f e n a u e r  je  prispeval 4 razprave: o državi karan tan
skih Slovencev; o kmečkih uporih na Koroškem; o narodnostnem razvoju na 
Koroškem od srede 19. stol. do danes (najobsežnejši in najaktualnejši del 
zbornika z obsežnim tabelaričnim  gradivom iin 23 kartam i v prilogi) in o 
germanizaciji^ treh  Avstrij (habsburške, republiške in hitlerjevske). Fran 
R a m o v š  piše o pomembnosti nekaterih  pojavov v slovenskih narečjih  na 
Koroškem, Ivan G r a f e n a u e r  pa podaja izčrpen pregled slovenskega slov
stva na Koroškem. V folklor posega članek Franceta M a r o l t a  „Gibno-zvočni 
obraz slovenskega Korotana“, oprem ljen s številnimi fotografijami in not
nimi posnetki. Slede razprave iz najnovejše 'politične zgodovine na Koro-
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škemi: Bogo G r a f e n a u e r  çbiravmava vprašanje jugoslovansko-avstrijske 
m eje na mirovni konferenci 1. 1919., Ivan T o m š i č  podaja podroben histo- 
ria t koroškega plebiscita s pravne strani, France Š k e r l  nam v razpravi 
„Koroška v boju za svobodo ‘ poda podrobno sliko o deležu Korošcev v na- 
rodno-osvobodiil ni borbi, Lojze U d e  pa zaključuje knjigo z osvetlitvijo koro
škega vprašanja z ozirom na celotno politično problematiko A vstrije pod 
naslovom „Avstrija, pangermamizem im Koroška“. Zborniku je  namenil svoj 
prispevek tudi Fram Z w i t t e r ,  ki pa radi zaposlenosti p ri važnejših nalo
gah ni dospel do toga. Težišče zbornika je  na zgodovinski, narodnostni in 
politični strani, bolj v ozadju je  gospodarska problematika, ki je  le p re
gledno nakazama v geografskem uvodu.

27. Kos Milko, Historical Development of the Slovene Western Frontier. 
Published by the Research Institute, Section for From tier Questions, L jub
ljana 1946. Str. 21, 4 k arte  v besedilu.

*  Kos Milko, Istoričeskoje razvitije slovenskoj zapadnoj granici. Opu;b- 
likoval i izdal Naiučnij Institut, otdelenije po izučeniju voprosa о grainicah. 
L jubljana 1946. Str. 19.

Kos Milko, Développement historique de la frontière Slovene occidentale. 
Publié par l’Institut scientifique, sections pour les questions de frontières, 
L jubljana 1946. Str. 19.

28. La Marche Julienne. Etude de Géographie politique. Publications 
de l’Institut Adriatique, Sušak 1945. Str, 312.

Knjiga je  zbornik preglednih člankov o Julijski krajin i. Sestoji iz treh 
delov. Prvi del obsega splošni geografski pregled (J. R o g 1 i č, Aperçu géogra
phique de la Marche Julienne; Caractères antropogéographiques ; Aperçu des 
statistiques). Drugi del sestavljajo študije za posamezna področja: M. R o j - 
n i ć, Istri©, I. L’histoire, II. La civilisation slave. — R. M a i x n e r ,  Riéka. — 
I. M i h o v i 1 о т  i с, Trieste. — I. M i h o v i l o v i ć ,  Le port de Trieste. — 
I. M i h o v i l o v i ć ,  Province de Gorice. — A. I v e š a, La Slovénie Vénétienne. 
— T retji del knjige obravnava stanje slovanske m anjšine pod Italijo in pro
blematiko nove «razmejitve (L. Č e r  m e 1 j, Les promesses et les actes ita 
liennes. — J. R o g l i é ,  Le problème de la  nouvelle frontière).

29. Maučec Jože — Novak Vilko, Slovensko Porabje. Založil Slovenski 
knjižni zavod OF v L jubljani 1945. Str. 50 (s karto).

K ratek geografski, etnografski, zgodovinski in jezikovni pregled slo
venskega Porabja in slovenske radgonske okolice.

30. Melik Anton, The Development of the Yugoslav Railways and their 
Gravitation toward Trieste. — Razvitije jugoslavskih železnih dorog i ih 
ustremlennost k Trstu. — Le développement du reseaux ferroviaire yougo
slave et son gravitation vers Trieste. Belgrade 1945. Str. 11 s 6 kartam i v 
prilogi (povzetimi iz Geografskega vestnika 1938).

31. Melik Anton, Gorica. (Geografske osnove mestnega naselja). Izdal 
in založil Znanstveni institut, oddelek za m ejna vprašanja. L jubljana 1946. 
Str. 22, 4 karte  v prilogi.

Melik Anton, Gorica. (The Geographical Basis of its Foundation). Publi
shed by the Research Institute, Section for Frontier Questions, L jubljana
1946. Str. 21.

* Melik Anton, Gorica. Opublikoval i izdal Nauônij Institut, otdelenije 
po izučeniju voprosa o granicah, L jubljana 1946. Str. 19.

Melik Anton, Gorica. (Bases géographiques de l’agglomération urbaine). 
Plublié p ar l’IniS'titut scientifique, section pour les questions de frontières. 
L jubljana 1946, str. 21.

V štirih jeiziikih izdama geografska osvetlitev razvoja Gorice in njene 
povezamosti z Goriško deželo, zlasti s Soško in Vipavsko dolino.
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32. Melik Anton, Trieste and The Littoral (A short Geographical Out
line),. Published iby the Research Institute, section for Frontier Questions, 
L jubljana 1946. Str. 13, 4 karte  v tekstu. — Melik Anton, Triest i Primorje 
(Kratka ja  geograf ičeska j a karakteristika). Opuiblikoval i izdal Naučni j Insti
tut, otdelenije po izučeniju voprosa o granacah, L jubljana 1946. Str. 12. — 
Melik Anton, Trieste et le Littoral (Brève caractéristique géographique). 
Publié par l'Institu t scientifique, section pour les questions de frontières, 
L jubljana 1946. Str. 11.

Y treh jezikih objavljen informativni geografski oris Trsta in Sloven
skega Prim orja, namenjen zunanjem u svetu.

33. Melik Anton, Trst in severna Jugoslavija. Izdal in založil Znanstveni 
institut, oddelek za mejna vprašanja. L jubljana 1946. Str. 19, 4 karte v be
sedilu in  1 v prilogi.

Melik Anton, Trieste and North Jugoslavia. Published by the Research 
Institute, Section for Frontier Questions, Ljubljama 1946. Str. 21.

Melik Anton, Trieste et la Yougoslavie du Nord. Publié par l’Institut 
scientifique, section pour les questions de frontières, L jubljana 1946. Str. 20

Razprava, izdana v treh jezikih, nazorno pokaže, da ne teže k  Trstu le 
ona področja, k i so se tja  usm erila v avstro-ogrsiki dobi, temveč tudi predeli 
v srednjem  Podonavju liin na severozapadnem Balkanu, posebno severna Ju
goslavija kot prometno in gospodarsko najvažnejši del države.

34. Memorandum du Gouvernement de la Yougoslavie Démocratique et 
Fédérative sur la  Question de la Marche Julienne et des autres territoires 
eous la domination italienne. Str. 21.

U radna spomenica naše vlade o Julijski k rajin i, vsebujoča pregled 
geografije, zgodovine, etnografije in gospodarstva ter zgodovino narodno
osvobodilne borbe. Oprem ljena je  z 9 kartam i v prilogi (med njimi 2 etno
grafski k a rti v barvnem  tisku),.

35. Memorandum Oblasnog Narodnog Odbora za Istru Savezničkoj 
Komisiji za ispitivanje granične lin ije  izmedju Jugoslavije i Italije. Brez le t
nice (1946). Izdano v hrvatskem, francoskem, ruskem in angleškem jeziku.

36. Memorandum of the Regional National Liberation Committee for 
the Slovene Littoral and Trieste. Brez letnice (1946). Str. 23. Annex to the 
Memorandum, str. 75.

* Memorandum Oblastnogo narodno-osvoboditel’nogo komiteta dlja Slo- 
venskogo Primorja i Trieste. Brez letnice (1946). Str. 24. Priloženije k me
morandumu, str. 75.

Mémorandum du Comité régional de la Libération nationale pour le 
Littoral slovène et Trieste. Brez letnice (1946). Str. 24. Anexe au Memoran
dum, str. 74.

Memoriale del Comitato Provinciale di Liberazione per il Litorale slo- 
veno e Trieste. Brez letnice (1946). Str. 24.

Spomenica v 4 jezikih, predložena medzavezniški razm ejitveni komi
siji. Dodatek obsega proteste in dokumente o postopanju zavezniških oblasti 
v Julijski Krajini.

37. Mezulić Hrvoje, Fašizam krstitelj i palikuća. Nakladni zavod H rvat
ske. Zagreb 1946. Str,. 112.

Knjiga osvetljuje fašistične metode pri prekrščevanju krajevnih in 
rodbinskih imen v hrvatskih predelih, ki so jih  Italijani zasedli po prvi 
svetovni vojni kot tudi v onih, ki so jih okupirali 1. 1941.
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38. Mihovilović Ive, Trst. Etnografski i ekonomski prikaz. Predgovor 
dr. Ante Mandič. Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb 1946. Str. 386, 10 kart \  
besedilu, 2 v prilogi, številni diagram i in fotografije.

Istran I. Mihovilović ipodaja v te j knjigi doslej najizčrpnejšo monogra
fijo o tržaškem vprašanju, slonečo na podrobnem poznavanju iin znanstveni 
obdelavi gradiva. Dosledno vpošteva in kritično prerešeta tudi italijanske 
publikacije. Prvi del knjige je  posvečen razvoju etnografskega vprašanja, 
drugi, še obsežnejši, pa gospodarski problem atiki od začetkov Trsta preko 
njegove silne rasti v 19, stol. do dobe italijanske ameiksije in do današnjega 
položaja. Knjiga je  živa, stvarna in do zadnje podrobnosti dosledna uteme
ljitev pripadnosti Trsta k Jugoslaviji. Dragocene so navedbe virov v besedilu 
in bibliografski seznam v dodatku.

39. Moodie A. E., The Italo—Jugoslav Boundary. A Study in Political 
Geography. With a foreword by E. G. R. T a y l o r .  George Philip & Son, 
London 1945. Str. 241. 22 kart v besedilu.

Knjiga podaja, podprta z 'izčrpno znanstveno dokumentacijo, geografski 
in zgodovinski pregled Slovenskega Prim orja in Istre z Trstom ter vso pro
blem atiko italijansko-jugoslovanske razmejitve. Avtor in pisatelj predgovora 
sta oiba geografa; injoi.no stališče v vprašanju razm ejitve je  znanstveno ob
jektivno in polno raizuinevanja do teženj jugoslovanskih narodov po pravični 
razmejitvi

40. Naša Istra. Izdalo Političko-prosvjet.no odjeljenje IV. armije. 1945. 
Str. 48.

41. Oko Trsta. Redaktori Viktor N o v a k  i Fran Z w i t t e r .  Beograd, 
Državni izdavački zavod Jugoslavije 1945. Str. 428, 10 kart v besedilu in 5 v 
prilogi.

Knjiga ima značaj kolektivnega zbornika ne le o  Trstu, temveč o celot
nem Prim orju. Pri n je j ®o sodelovali: gen. Lado A m b r o ž i č ,  Aleksander 
B e l i č ,  Lojze B e r c e ,  Lavo Č e r m e l j ,  Dušan D i m i  n i č ,  gen. Petar 
D r a p š i n ,  Drago G e r v a i s ,  Petar J o v a n o v i č ,  Milan M a r j a n o v i č ,  
Anton M e l i k ,  Mijo M i r k o v i č ,  Viktor N o v a i k ,  Petar S k o k ,  Stanko 
Š k e r l j ,  Josip V i l f a n ,  Mirko V r a t o v i č  in F ran Z w i t t e r .  Izčrpno in 
strokovno obdelana snov je  razdeljena v štiri glavna poglavja: v geografski 
opis (Zemlja in človek, izpod peresa prof. Jovanoviča in Melika), opremljen 
z geološko in  geomorfološko karto, v gospodarski oris s težiščem na vpraša
nju Trsta in Pule, v pregled etnografskega razvoja (s statističnimi tabelami 
im etnografsko kairto za 1. 1910. v prilogi) in  v poglavje o zgodovini Julijske 
Krajine, ki je  najobsežnejše in vključuje poleg politične tudi kulturno in 
lingvistično zgodovino.

42. La politique autrichienne des nationalités dans la Marche Julienne.
Brez letnice (1946). Str. 5.

43. Roglić J., Le recensement de 1910, ses méthodes et son application 
dans la Marche Julienne. Publications de l’Institut Adriatique, Sušak 1946. 
Str. 70, 5 kart v prilogi.

V zvezi s sklepom petorice zunanjih ministrov na londonski konferenci 
v septembru 1945 se je  postavila za osnovo bodoče razm ejitve med Jugosla
vijo in Italijo etnografska meja, ki inaj bi se določila po avstrijsikem štetju 
iz 1. 1910. Ker so nekateri italijansiki krogi protestirali proti uporabi te sta
tistike, češ da je  prikrojena v korist Slovencem in v škodo Italijanom, podaja 
Roglič rezultate svojega večletnega študija o avstrijskem  štetju  za 1. 1910. 
te r ugotavlja, da o taki prikrojenosti ne more biti govora. Rogličeva razpirava 
je  podrobna kritična analiza statističnega gradiva in je  zato več kot prilož
nostna dokumentacija, saj poda tudi celotni pregled j u gos 1 o v ari sk o i t a! i j a n - 
iških etničnih odnošajev v zadnjih desetletjih. Dragocene so priložene karte 
(v barvnem  tisku) : prve tri so reprodukcije redkih etnografskih kart H a  e u f-
1 e r - ove, C z o e r n i g  - ove in K i e p e r t  - oive iz 1. 1846., 1856. in  1867, ostali 
dve pa sta podrobni (1 : 250.000) etnografski karti Julijske K rajine in Bene-
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ške Sloveinije za 1. 1910. (odn. 1911.), k i jih  je  izdelal avtor ipo pikčasti metodi. 
Prva kaže razporeditev italijanskega in jugoslovanskega prebivalstva, drugi 
pa je  osnova še podrobnejša narodnostna razčlenitev na Slovence, Hrvate, 
Furlane in Italijane.

44. Schiffrer Carlo, La Venezia Giulia. Saggio di una carta dei limiti 
nazionali italo-jmgeslavi (con la carta amessa). Stabil imenti tipografi«  Carlo 
Colombo, Roma 1946. Str. 122.

Knjiga, ki je  obsežen komentar k podrobni etnografski karti, izdelani 
po pikčasti metodi na osnovi uradnih podatkov iz 1. 1910. in 1. 1921., naj bi 
ustvarila videz objektivnosti in dobre volje za sporazum z italijanske strani. 
Značilno za to je  uvodno pismo, ki ga je  napisal Conte S f o r z a .  Kljub temu 
se v knjigi ponavljajo običajne trdirtve o italijanstvu Trsta, Reke, Istre itd., 
četudi v um erjenejši in bolj zakriti obliki.

45. The Struggle of the People of the Julian March for Freedom and 
Selfdetermination. — Bor'ba narodonaselenija Julijskoj Krajni za svobodu i 
samoopredelenije. — Lutte du peuple de la Marche Julienne pour la liberté 
et le droit à disposer de lui-même.

Publikacija, nam enjena zunanjem u svetu in oprem ljena s trojezično 
legendo, obsega 45 kartonskih listov s fotografijami, kartam i in diagrami o 
narodnoosvobodilna borbi.

46. Škerl France, Boj Primorcev za ljudsko oblast. Založil Znanstveni 
institut p ri predsedstvu SNOS-a. L jubljana 1946. Str. 31,

Škerl France, The Struggle of the Slovenes in the Littoral for the 
People’s Authority. Ljubljana 1945. Str. 34.

47. Švajger Veri, Trieste-Trst Yugoslav or International? (Treatise aboui 
Communications). Trieste, The Julian March Research Institute 1946. Str. 24 
z 1 karto v prilogi.

Utemeljitev potrebe po prik ljučenju  Trsta k Jugoslaviji na osnovi pro
metnih in gospodarskih momentov.

48. Triest als Hafen Österreichs und das Donauraumes. Eine w irtschaft
liche Studie herausgegeben vom Österreichischen Befreiungskomite Triest. 
Trieste 1945. Str. 17.

S kankretniimi predlogi oprem ljena študija o gospodarski povezavi 
Trsta z avstrijskim  zaledjem, pisana s strogo avstrijskega stališča. Enostra- 
noist tega (Stališča je  v živem nasprotju z Mel ' i  k -ov im i ugotovitvami v raz
pravi, navedeni ,pod š t  33.

49. Trieste nella lotta per la democrazia. Edito dal Comitato cittadino 
dell U. A. I. S., Trieste, Settemibre 1945. Str. 255.

Prvi del knjige obravnava razvoj delavskega gibanja v Trstu, drugi pa 
zgodovino narodno-osvobodilne borbe.

50. La Venezia Giulia, Terra d’Italia. Editrice La Società Istriana di 
Archeologia e Storia patria, Venezia 1946. Str. 266, 3 k a rte  in 3 tabele v 
prilogi.

V knjigi obravnava vrsta italijanskih avtorjev geografsko, zgodovinsko, 
kulturno in gospodarsko problematiko Julijske krajine. Stališče knjige je 
šovinistično italijansko in se komaj kaj razlikuje od fašističnih publikacij 
„It ali jamstvo“ Julijske krajine se zasleduje vse do paleolitika, za sporazum 
z Jugoslavijo pa se pripušča .samo možnost manjših mejnih popravkov (Po
stojna, Snežnik itd.!).

51. Vivante Angelo, Adriatic Irredentism, Firenze 1912. Extract. L jub
ljana 1945, str. 15.

* Vivante Angelo, Adriatičeskij irredentizm, Florencija 1912 g. Otziv o 
italjanskoj knige. L jubljana 1945. Str. 16.
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Izvleček iz razprave italijanskega avtorja Vivante-ja („Irredentismo 
adriatico“, Firenze 1912), k i na osnovi stvarnih dejstev ugotavlja, da pomeni 
ločitev Trsta od zaledja ter priključitev k  Ita liji gospodarski nesmisel.

52. Zoli M., Trieste e la Regicne Giulia nella ricostruzione europea.
Felice le Monnier, Fireinze 1946. Str. 265., 8 kart v besedilu in 2 v prilogi.

Knjiga skoraj brez stvarnega gradiva in premo tri van ja, a z mnogo le
pih besed o novem svetovnem miru, o evropski obnovi in podobnem. Samo 
lepa beseda je  tudi podnaslov „Per la nostra pace oolla Jugoslavia". Dovolj 
zgovoren je  program  knjige: zavrnitev etnografske m eje in ustvaritev avto
nomnega „Združenega ozemlja“ med Italijo in Jugoslavijo!

53. Zwitter Fran, O Beneških Slovencih. Slovenski zbornik 1945, str. 
449—453. Pisano na Rogu novembra 1944.

54. Zwitter Fran, Trst. Slovenski zbornik 1945, str. 426—432. Pisano na
Rogu v novembru 1944. g

Slovenska kartografska produkcija v prvem letu po osvoboditvi.

Prvo slovensko kartografsko delo po osvoboditvi je  karta  „ S l o v e n 
s k e g a  P r i m o r j a  i n  T r s t  a“, k i jo je  v oktobru 1945 izdal Statistični 
urad Pokrajinskega narodno-osvobodilnega odbora za Slovensko Prim orje 
in Trst. Izdelana je v merilu 1 : 200.000, natisnila jo  je  litografija Čemažar v 
Ljubljani. Ker je  namen karte  izrazito etatističen, namreč pregled krajev v 
Slovenskem Prim orju, zato na n je j ni prikazan relief, saj bi jo to le obrem e
nilo. Y enobarvnem tisku so označene poleg k rajev  želeiznice in ceste, vodni 
tokovi, glavni objekti, gorski vrhovi in bivše državne meje.

Zemljevid „ S l o v e n s k e g a  o z e m l  j a“ (izdelal M. V e r k  v merilu
1 : 600.000) je  založila Državna založba Slovenije, tiskala pa Mariborska tis
karna. Tisk je  precej nejasen, čemur se pridružuje  še slaba kakovost pa
pirja , ki je  p ri izdaji zemljevidov kom aj opravičljiva. K nejasnosti karte 
pripomore tudi prevelika sličnost linearnih znakov, n. pr. označb za državne 
m eje in železnice. Upravna razdelitev ma karti ni prikazana. Dobro bi bilo. 
če bi avtor označil vsaj sedeže okrajev. Mestne m eje (n. pr. Ljubljane, M ari
bora) na karti niso pravilne. P ri L jubljani n. pr. avtor nima označenega n je 
nega sedanjega ozemlja, temveč navaja še posebej Ikraje, ki so že več kat 
desetletje priključeni mestu (n. pr. Vič in šiško). Visa mesita so z ozirom na 
število prebivalstva razdeljena le v dve skupini: v orna z več in v ona z m anj 
kot 10.000 prebivalci. Kazalo bi označiti posebej vsaj še mesta z več kot 
50.000 in ona z več kot 100.000 prebivalci. Vse ostale naselbine so označene 
kot trgi ali kot navadni kraji, piri čemer se seveda avtor drži starih  p red 
vojnih podatkov; toda tudi z ozirom na te so na karti nekatere napake: mesto 
Id rija  n. pr. je  označeno kot trg. Vsekakor bomo morali v bodoče stremeti 
za tem, da posamezne k ra je  prikažemo točneje z ozirom na njihovo dejan
sko gospodarsko pomembnost. Najbolj kričeč prim er v dosedanji praksi so 
Trbovlje, središče slovenske in jugoslovanske premogovne industrije, ki so 
-ga dosedanje karte  označevale podobno kot k a teri koli malo pomembni trg 
(n. pr. Turjak, Podsreda), čeprav je  njegova gospodarska pomembnost nepri
merno večja. Isto velja za druga rudarska središča (Zagorje, Hrastnik itd.), 
ki imajo na  tisoče industrijskega prebivalstva, a so na geografskih kartah 
označena kot malo pomembne vasi.

Preglednejša in ustreznejša po kakovosti papirja, n,a katerem  je  natis
njena, je  k arta  „ J u g o s l a v i j e “, ki jo je  založila Državna založba Slo-
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veni je, izdelal pa M. V e r .k v m erilu 1:2,000.000. Natisnila jo je  tiskarna 
„Ljudske pravice“ v Ljubljani. Na kairti so dobro predstavljene nižine, pri 
više ležečih področjih in gorovjih pa so premalo poudarjene višinske razlike, 
ki bi morale v barvnih tornih priti do jasnejšega izraza. Karta daje pregled 
železmiško-prometnih in pomorsk o -pr ometnih linij, želeti pa bi bilo, da bi 
prikazovala tudi m eje ljudskih republik. Tudi na te j .karti tem elje označbe 
za velikost posameznih krajev še na starih podatkih in piri številnih mestih 
ne ustrezajo njihovi pravi velikosti. Karta tudi mi točna y  krajevnih imenih: 
omenim n a j le uporabo nekaterih zastarelih imen kot n. pr. Aleksandrov 
prekop, Petrov prekop 'itd.

Y samozaložbi je  izšla karta „P o h o r j  a“, ki jo je  priredil J. P e i 11 e r, 
tiskala pa  Mariborska tiskarna. Po svoj i velikosti (format 14X8'3 cm) in po 
merilu (2'6 mm =  i ikm) predstavlja ta  karta  neko posebnost. Natisnjena je  v 
enobarvnem tisku in  je tehnično precej dobro izdelana. Podaja nam relief 
Pohorja in obrobnega področja z metodo osen jave in z izohipsami na 500 m. 
K ljub neznatni velikosti 'imamo na n je j prikazano vodno mrežo, želeiznice in 
ceste te r gorske poti. Označeni so tudi gorski vrhovi in  turistovske koče ter 
začrtane okrajne meje. У legendi niso navedeni vsi znaki, ki so na karti 
uporabljeni, verjetno radi pom anjkanja prostora..

Če si ogledamo dela, izvršena na področju slovemsike kartografije v 
prvem letu svobode, moramo pred  vsem ugotoviti, da so rezultat iniciative 
različnih faktorjev im da so se za enkrat gibala še v skromnih mejah. Sloven
sko kartografijo  čakajo v bližnji bodočnosti velike naloge: sistematično izda
jan je  kart tako za šolsiko uporabo kot za ostale .namene, posebno za namene 
gospodarskih in statističnih institucij. Nujmo potrebna bi bila ustanovitev 
slovenskega Kartografskega zavoda, ki je  zanj že izšla pobuda iz vrst 
Geografskega društva. Ciril Helmich.

Anton Melik, Ljubljansko mostiščarsko jezero in dediščina po njem.
Dela 5, Akad. znam. in umetn. v Lj„ 1. razr., L jubljana 1946. 223 strani in
6 kart v prilogi.

Pisatelj, ki je  objavil že nešteto razprav o Barju, nam je  napisal naj
obsežnejšo knjigo, ,kar jih  imamo doslej za ta  predel. У n je j je  izčrpno 
obdelal zadnje jezero, ki je  tra ja lo  še v prazgodovinsko dobo, in pa ves 
poznejši razvoj barske kotline. Knjiga je  neobhodno potrebna vsem, ki se 
kakorkoli ukvarja jo  z Barjem ali se vsaj zanimajo za njegove probleme.

Pisatelj je  razdelil knjigo na 4 dele. V prvem  opisuje zadnje jezero, v 
drugem barje, v katerega je  prešlo jezero, v tretjem  jezersko površje v se
danjosti, v četrtem pa Ljubljansko b a rje  v letu 1825.

V prvem  delu, k i tvori jedro  knjige, ugotavlja, da je bila zadnja oje-
zeritev posledica ugrezanja barskih ta l in savskega zasipanja. Ta ojezeritev 
je  nastopila šele precej po višku wiirmske poledenitve. Jezernica, predhod
nica sedanje Ljubljanice, se je  vila tik  Gradu in nato v bližini severnega
vznožja Golovca. Zadnje jezero mi imelo odtoka v m edgorju med Gradom in
Golovcem niti oib maksimalnem vodnem stanju (297m ali kvečjemu 298m), 
katerega je  ohranilo, dokler ni Sava s pritoki razrezala vršaja. Plahnelo je, 
ker so ga zasipali potoki s plav jem  in prodom in ker si je  jezernica poglab
ljala strugo. Jezero je  ob času deževja močno naraslo, v sušnih razdobjih
pa se mu je  gladina zelo znižala, tako da je  kolebalo v izmeri 1—2 m. У
starejših štadijili je  bilo kolebanje m anjše ikot v mlajši dobi, ko je imelo
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jezero že zelo skrčen obseg. Jezero je  bilo plitvo>, imelo je  m ajhno prostor
nino, zato pa izredno obsežno povodje z velikim vodnim pritokom. Siva 
glina polžarica, ki p rehaja  navzgor v rjavo blato iin nato v šoto, je  zadnja 
usedlina v jezerskem  dnu. Stična ploskev med šotno odejo in polžarico 
predstavlja dno jezera v dobi, ko je začelo p rehaja ti v močvirje in potem 
v barje. Jezero se ni zasipalo v vseh področjih enako naglo in  ne z enakimi 
naplavinami. Ko se je  gladina jezerske vode nižala, se jezero ni krčilo ena
komerno, marveč se je  s severnega, n a jh itre je  zasipanega dela umaknilo 
najbolj naglo. Tudi barska doba je  bila na severu k rajša  kakor na jugu.

Pisatelj razločuje tri jezetrske štadije. Prvi predstavlja razdobje n a j
večje razsežnosti in najvišje gladine zadnjega, to je  poznodiluvialnega 
jezera. N ajvečja globina je  znašala najm anj 13—14 m. Drugi stadij je  na
značen z obrežnimi terasami. Gladina je segala tedaj do višine 295 m. Ta
kratno jezero je  bilo v globljem  področju še vedno 11 m globoko. T retji 
stadij kaže jezero z gladino v višini 290 m. Pisatelj je  na priloženi karti 
rekonstruiral to skrčeno jezero iz dobe tik p red  njegovim zamočvirjenjem. 
Jezersika globina je  znašala po večini več kot 1 m in manj ko 3 m, samo v 
najglobljih delih je  segala še nad 3 m. Največja globina severno od Podkraja 
je  morda v zvezi s podvodnimi izvirki. Med Bevkami in Notranjim i goricami 
je  v južnem delu sicer še večja globina, 285'1 m (to je  sploh največja globina 
jezerskega dna), toda velike globine južno od N otranjih goric in Bevk pred
stavljajo  dno stare Ljubljanice, preden se je  v n je j začela delati šota. V 
zadnjem stadiju se je  do konca izoblikovalo dno L jubijaničine dolinke v 
višini ca. 290 m. V zgornjem  delu dolinke pa so sledovi rečne terase v višini 
295 m, ki pričajo o dalje  časa ■trajajočem starejšem  jezerskem  štadiju. Dc 
področja L jubljane je  jezero segalo samo med sedanjo Ljubljanico in bližino 
vznožja Golovca 'in Gradu.

Vsa doslej ugotovljena mostišča in vsa najdišča mostiščarskih izdol- 
ibencev ise nahajajo v območju zadnjega jezera z gladino 290 m. To jezero je 
bilo torej življenjsko področje mostiščarskega človeka. Vsa kolišča so bila 
v bolj plitvih obrežnih delih zadnjega jezera. Bila so znatno bliže bregu, 
kaikor se je  doslej domnevalo. Mostiščarji so se naselili v svojih vodnih 
vaseh v zgodnjem časovnem razdobju jezera 290 m.

V drugem delu knjige obravnava pisatelj barje , ki se je  razvilo v 
osredju barske ravnine na dnu plahnečega jezera z gladino 290 m. Na pre
hodu iz jezera v močvirje in b arje  se vodna gladina ni mogla znižati kaj 
prida pod višino 289m. Ob vodotokih, ki so se bili razvili po najglobljih 
progah, se je  držalo nizko ali travniško barje, po zavetnih osredjih pa se je 
zabohotilo visoko ali mahovnato barje. Visoka b arja  so zrasla za več metrov 
na visoko. S tem, da sta se nad nekdanjim  ravnim jezerskim  dnom. razvila 
oba barska tipa, je  postajalo površje čim dalje  bolj neenako, neravno. Črna 
šota je  tvorba nizkega barja , rjava šota ali mahavka pa je  iz visokega barja.
V mnogih predelih nizko barje  ni nikdar prešlo v visoko barje  in se je  tam 
napravila samo črna šota. Šota je  bila najbolj debela v področju visokih 
barij — največ, nam reč 6 m, je  merila pri Bevkah ob Kostanjevici. Visoko 
barje  je  doseglo največjo debelino bolj na robnih področjih z najslabšimi 
odtočnimi možnostmi. Ob zaključku bakrene ter na prehodu v bronasto dobo 
se je  še držalo jezero, potem pa se je  prav km alu za toliko zamočvirilo, da 
je  prešlo v barje, ki je  tra ja lo  skozi železno dobo. Znane pasti so po pisa
teljevem  m nenju iz železnega kulturnega razdobja, lad ja  in izdolbenec pa
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iz mlajšega oddelka železne dobe. Topografi amtiške dobe so pod imenom 
lacus Lugeus verjetno imel'i v mislili naše Barje, ne pa kraškega po lja  pri 
Cerknici ali Planini. K jer so rimske ceste zanesljivo dognane, potekajo 
povsod le v robnih področjih. Glede stare Ljubljanice pisatelj ugotavlja, 
da so jo  že v rimsikih časih izkopali kot prvo regulirano strugo. Pozneje, 
a še v rimski dobi, so izkopali novo Ljubljanico,, da so s tem omogočili 
plovbo mimo Podpeči. N ikjer mi sledov, da bi bili v rimski dobi b arje  v toliko 
osušili, da bi ga mogli gospodarsko izikoriščati, pač pa so napravili ceste za 
prehod med deli obrobja ali za dohod do osamelcev sredi barja .

S tari vek je  ustvaril v obrobju barske kotline tro je  naselbin »kili sre
dišč: v vrhniškem  kotu, v ljubljanskem  medgorju in v šma rako-ižanskem 
predelu. Od n jih  -sta se v zgodnji slovenski dobi uveljavljali samo zadnji 
dve področji. Slovenci so v n ajstare jši dobi imenovali b arje  „blato“, v novejši 
dobi so rabili 'ime „mah“, ki ga je  šele proti koncu 19. stol. začelo izpodrivati 
po Levstiku uvedeno ime Barje,

Y tretjem  delu knjige, k jer opisuje jezersko ,površje v sedanjosti, 
pisatelj ugotavlja, da se razporedba vodotoikov na Barju v velikem delu ni 
bistveno spremenila. Pred modernimi osuševalnimi deli je  bila v glavnem 
ista, kakor se je  razvila na dnu pojemajočega jeizera, temeljito* se je  pre
drugačila le v južnovzhodnem delu. Nato piše Melik o kategorijah današnjih 
jarkov in njihovem vzdrževanju. Ko govori o povodnjih, poudarja  razliko 
med pravim osuševanjem in med borbo s povodnjijo. Zaradi odstranjevanja 
šotne odeje se je  barsko površje nižalo in bilo zato bolj in bolj izpostavljeno 
povod njim. N adalje opisuje dosedanja osuševalna dela na Barju in omenja 
s tem v zvezi spore glede višine tal ne vode in različnega vrednotenja šote. Pri 
tem povsem pravilno ugotavlja, da šota nima takega pomena, ker na zraku 
neprestano gine. Vprašanje umetnega nam akanja pa je  glede na sestavo tal 
in podnebne razmere prav tako brezpredmetno. Ugotavlja, da se bo šotna 
odeja še nadalje  tanjšala, čeprav ne več tako izdatno kakor doslej. Opozarja 
na to, da se pogoji za povodnji ne m orejo več znatno poslabšati, jem ati pa 
jih  je  vendarle še v poštev. Zatvornica na Ljubljanici v mestu sploh ni po
trebna, ker je  neutem eljena bojazen pred  prevelikim  znižanjem odtočne in 
talne vode na Barju.

V zadnjem delu knjige opisuje še Barje v letu 1825., ki predstavlja 
mejnik v k n 1 tu r n o g o s pod ar.sk em stanju Barja. P ri .tem se podrobno ozira ne 
samo na ku ltu re  tal, marveč tudi na posestna razm erja v tem letu.

Obsežna knjiga vsebuje toliko novih pomembnih ugotovitev in za
ključkov, da spričo pičlo mi odmerjenega prostora niti opozoriti nisem mogel 
na vse, marveč sem se omejil le na nekatere izmed najvažnejših izsledkov. 
Delo daje v marsičem povsem nove poglede, tako da predstavlja prelom v 
dosedanjem raziskovanju Ljubljanskega barja . Melikovi izsledki in пола po
gledi bodo dali tudi mnogo pobude za nadaljn je  podrobno deilo ne samo 
geomorfologom in hidrologom, marveč tudi arheologom, kulturnim  inženirjem 
in drugim.

Knjigi so pridejane zelo instruktivne k arte  večinoma v večbarvnem 
tisku (karta posestnega razm erja v 1. 1825. vsebuje celo 41 različnih barvnih 
odtenkov).

Veseli te vsebinsko tako tehtne in po opremi izelo lepe knjige si želimo, 
da bi čiimprej 'izšla tudi geografska monografija oi Barju, k i jo  ima neumorni 
pisatelj že pripravljeno. [. Rakovec.
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Ivan Rakovec, Razvoj porečja v Polhograjskih dolomitih. Zbornik Pri
rodoslovnega društva, zv. -i., L jubljana 1946, sir. 58—68.

Razprava je  nekako izpopolnilo avtorjeve štud ije  o tektoniki in morlo- 
genezi Loških hribov in Polhograjskih dolomitov, ki je  izšla 1. 1939. v „Geo
grafskem vestniku“. Avtor nam. podaja raizvojmo sliko vodne mreže v pod
ročju med Savo in Barjem podiprto s podrobnimi opazovanji o pretočitvah in 
prestavitvah vodnih tokov, o spremembah v razvod niči in o faktorjih, ki so te 
spremembe povzročili (najprej ugrezanje L jubljanske kotline, pozneje nasta
nek Savske doline in zlasti ugrezanje Ljubljanskega Barja). Jasno je, da pri 
tako zamotani morfogenezi m arsikatera navedba ne more prestopiti okvira hi
poteze. У območju domnev ostanemo n. pr. p ri vprašanju, ki -ga načenja avtor 
na str. 62, dali se je  namreč erozijska baza po umiku miocenskega m orja iz 
Ljubljanske kotline zares relativno zvišala (ali pa se je  morda znižala). Vse 
to pa lahiko samo navaja k nadaljnjim  podrobnim mor fogen et sik im proučitvam, 
ki bodo mogle dosedanje rezultate študij, kakor so Rakovčeve, še trdneje 
podpreti. S. Ilešič.

Evgen Lovšin: V Triglavu in v njegovi soseščini. Planinske študije in 
doživetja. Druga izpopolnjena izdaja. Založil avtor. L jubljana, 1946, str. 358.

Knjiga, ki je  izšla pod tem naslovom, je p ri Slovencih prvi poizkus 
obsežnejše monografije maj višjega vrha naših Alp in  delno tudi goinske 
skupine, kateri ta vrh pripada. Namen knjige je  dobro oiznačil avtor v pred
govoru, k je r pravi, da je  v n je j zbral samo nekaj gradiva za izčnpnejši 
popis človeka din gore v Julijskih Alpah. Razumljivo je, da je  avtorja zanimal 
pri tem delu v prvi vrsti popularni, turistični pomen gorei, kateri je  v teku 
preteklega stoletja vse bolj naraščal in se stopnjeval še posebno v zadnjih 
desetletjih. V zvezi s tem pa se je  pisatelj dotaknil tildi vprašanj, iki sežejo 
izven tega ožjega okvira; v posameznih poglavjih nas seznanja s splošnimi 
kulturnim i ter znanstvenimi prizadevanji ljudi, katerim  je  zbujala interes 
Triglavska gorska skupina. Zato nudi knjiga poleg prijetnega čtiva o „raz
voju planinske misli“ in o planinskih doživetjih še vrsto tehtnih sestavkov, 
ki bodo zanimaili i kulturnega zgodovinarja i  geografa.

Z geografskega vidika je  posebej pomembno poglavje: Od kdaj in od 
kod ime Triglav ter drugi del v poiglavju: Triglavska severna stena. V prvem 
se avtor obsežneje bavi z dosedanjimi znanstvenimi in poljudnim i razpra
vami, katerih  namen je  bil ugotoviti poreklo imena Triglav. P ri tem skuša 
p isatelj ocenjevati vrednost različnih ugotovitev ter mnenj, čeprav sam ne 
podaj a pretpričev alne j  šib zaključkov glede tega starega vprašanja. V sred
njem  delu poglavja o triglavski severni steni pa so zbrane nekatere ugoto
vitve o geologiji, morfoigenezi in morfologiji Julijskih Alp. Pregledna študija 
je  sicer precej fragmentarna, a odgovarja splošnemu okviru dela kot si ga 
je  zamislil avtor,. Kulturnemu zgodovinarju bodo služili podatki o prvih 
pristopnikih v Triglavsko pogorje te r o smotrih, ki so jih  pri tem  vodili. 
Intenzivnejše zanim anje za gorsko pokrajino se pojavi p ri nas v dobi pro- 
svetljenstva; takratne prirodoslovce in p rija te lje  prirodoslovnih ved smemo 
šteti med prve „alpiniste“, ki so zastavili v zvezi z domačimi vodniki pionir
sko pot na naše najvišje vrhove. Posebno vrednost knjige predstavljajo  še 
avtorjevi doneski k nom enklaturi nekaterih gorskih skupin in pa številne, 
izbrane slike, med (katerimi im ajo mnoge pravil dokum entarični pomen. Na 
konec knjige je  uvrščen pregled slovstva, ki se nanaša na opis zgodovinskih,
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Kronika
Delo Geografskega društva v letu 1946.

Ko je  ministrstvo za notranje zadeve y januarju 1946 odobrilo spremembe 
pravil, sklenjene na izrednem občnem zboru dne 20. novembra 1945, se je 
vršil dne 25. januarja 1946 redni občni zbor, na katerem je  prišlo do izraza 
živo zanimanje za nadaljnji razvoj slovenske geografije. Člani so sprožili 
vrsto pobud za bodoče društveno delovanje. Izvolili so naslednji odbor: dr. 
Anton Melik, predsednik; dr. Ivan Rakovec, podpredsednik; dr. Svetozar 
Ilešič, prvi tajnik; Stane Zrimec, drugi tajnik; France Planina, blagajnik; 
Cene Malovrh, knjižničar; dr. Valter Bohinec, gospodar; Vera Malovrh, 
upravnik; Jože Kosmatin, načelnik odseka za šolsko geografijo; Jože Kos, 
načelnik odseka za kartografijo; Ciril Helmich, načelnik študentskega odseka; 
Silvo Kranjec, dr. Alfred Šerko, Pavel Künstler, revizorji.
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Delovanje društva v teku leta se je  gibalo v smernicah, ki jih  je  bil 
začrtal občni zbor. Osrednja skrb je  bila še vedno posvečena izdaji „G eograf
skega vestnika“ , ki ostane jedro slovenskih geografskih publikacij vse dotlej, 
dokler se ne uredi načrtno znanstveno publiciranje. Tisk „Geografskega Vest
nika“ je  podprl Prosvetni oddelek MLO z zneskom 4642 din, Akademija znanosti 
in umetnosti z vsoto 20.000 din, Ministrstvo prosvete pa je  nakazalo podporo 
20.000 din. S tem ni le omogočena kontinuiteta naše geografske revije, marveč 
tudi obnova zamenjave z domačimi itn inozemskimi znanstvenimi publika
cijami. Društveno knjižnico so v 1. 1946. že poživili novi zvezki geografskih 
revij iz ZSSR, Poljske, češkoslovaške, Švice, Belgije, ZDA, Peru-ja, Južne 
Afrike itd.

Od ostalih nalog, iki si jih je  na občnem zboru postavilo Geografsko dru
štvo, je  bila v ospredju pobuda za obnovitev akcije za Atlas Slovenije. V 
okviru društva se je  v ta namen osnoval iniciativni odbor, ki je  pričel pre
tresati doslej zbrano gradivo za to veliko reprezentativno kartografsko delo 
ter je  v sporazumu z Državno založbo Slovenije 'in s Komisijo za gospodarski 
načrt zainteresiral za stvar iPrezidij Ljudske skupščine Slovenije, Predsedstvo 
vlade LRS 'in Ministrstvo prosvete. Vzporedno s tem je  šla pobuda za ustano
vitev Kartografskega zavoda Slovenije, ki jo  je sprožil društveni odsek za 
kartografijo, osnovan na občnem zboru.

Od odsekov sta razen kartografskega delovala študentski odsek in odsek 
za šolsko geografija. Slednji je  pomagal Ministrstvu prosvete pri sestavljanju 
novega učnega načrta za zemljepis, pri pripravi zemljepisnih učbenikov in 
pri počitniškem tečaju za profesorje zemljepisa in zgodovine, ki se je  vršil 
ju lija  v Rogaški Slatini.

V jeseni L 1946. je  Geografsko društvo pričelo s strokovnimi predavanji, 
ki naj bi bila osnova diskusijskih večerov. Predavala sta dne 19. XI. tov. 
univ. asist. Ceine Malovrh o porastu Ljubljane in okoliških krajev v razdobju 
I825—i1931, in dne 12. ХП. kustos Zemljepisnega muzeja tov. Vladimir Leban
o  poreklu ljubljanskega prebivalstva.

Tisk razprav Vladimirja L e b a n a  „D oseljevanje v Ljubljano , Rajka 
G r a d n i k a  „Temperaturne prilike v Blejskem in Bohinjskem jezeru" ter 
Alfreda Š e r k a „Barvanje ponikalnic v Sloveniji“ je  podprla A k a d e m i j a  
z n a n o s t i  i n  u m e t n o s t i  v L j u b l j a n i  s podporo v znesku 20.000 din. 
Geografsko društvo ji izreka za to iskreno zahvalo.

Pobuda za vseslovanski kongres geografov in etnografov v Sovjetski zvezi.

Geografska društva iz slovanskih držav so se po dogovoru obrnila na 
Geografičeskoje Obščostvo SSSR s pobudo, da b i se sklical kongres slovan
skih geografov i.n etnografov v Sovjetski zvezi. Geografsko društvo v L jub
ljani je  na svoj dopis v tej stvari prejelo od sovjetskega Geografskega dru
štva naslednji odgovor, datiran z 22. Ш, 1946:

Geografskemu društvu na univerzi ^ Ljubljani

Geografsko društvo ZSSR je  prejelo Vaše tovariško pismo, ga pre- 
motrilo in si šteje v čast sporočiti Vam, da se strinja z Vašim mnenjem o
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potrebi sklicanja petega vseslovanskega kongresa geografov in etnografov 
in da namerava ukreniti vse korake, da bi predlog o  sklicanju kongresa 
našel široko odobritev in bi se mogel uresničiti na najboljši način ter v čim 
krajšem času.

Sovjetski geografi Yam pošilja jo  iskren pozdrav in izražajo nado, da 
bodo znanstveni stiki med geografi slovanskih držav postali vedno tesnejši 
in krepkejši.

Prezideint Geografskega društva ZSSR: Znanstveni sekreta; ;
L. S. Berg. S. V. Kalesnik.

Predavanja iz geografije na ljubljanski univerzi po osvobojenju.

Zimski semester 1945/46:
Anton M e l i k :  Obča geomorfologija, 2 uri; Geografija Slovenije in 

Jugoslavije, 2 uri; Geografske vaje (z ekskurzijami), 3 ure; Seminarske vaje, 
2 uri.

Svetozar I l e š i č :  Matematična geografija, 2 uri; Geografija ZSSR,
1 ura; Proseminarske vaje, i ura.

Poletni semester 1946;
Anton M e l i k :  Obča geomorfologija, 2 uri; Geografija Slovenije in 

Jugoslavije, 2 uri; Geografske vaje (z ekskurzijami), 3 ure.
Svetozar I l e š i č :  Osnove kartografije, 1 ura; Geografija ZSSR, 2 uri; 

Uvod v geografijo (za začetnike) 1 ura; Seminarske vaje, 2 uri.

Zimski semester 1946/47:
Anton M e l i k  : Splošna klimatologija, 2 uri; Geografija Evrope, 2 uri; 

Seminarske vaje, 3 ure.
Svetozar I l e š i č :  Hidrografija, 3 ure; Gospodarska geografija Sovjet

ske zveze, 1 ura; Problemi slovenske agrarne geografije (z vajami), 1 ura; 
Seminarske vaje, 2 uri; Uvod v geografijo (za začetnike), 2 uri.

Uredba vlade Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi in ustroju 
Zemljepisnega muzeja Slovenije.

1. člen
Ustanovi se Zemljepisni muzej Slovenije v Ljubljani za obm očje L jud

ske republike Slovenije. .
2. člen

Zemljepisni muzej je  -samostojna državna ustanova in je  podrejen ne
posredno ministrstvu za prosveto; vzdržuje ga ministrstvo za prosveto iz 
posebne proračunske postavke.

3. člen
Naloga Zemljepisnega muzeja je :
1. da poda za strokovnjake in za občinstvo z nazornimi zbirkami čim 

popolnejšo zemljepisno sliko slovenske zemlje v celoti in njenih posamez
nih predelov posebej.
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2. da poda pregledno sliko o  razvoju slovenske zemljepisne vede ter 
še posebej o  razvoju kartografskega prikazovanja slovenske zemlje.

3. da v  navedenem smislu sodeluje pri zbirkah na vsem jugoslovan
skem ozemlju, y drugih slovanskih deželah, posebej pa še pri zbirkah v kra
jih, kjer žive naši izseljenci in k jer so delovali zemljepisni delavci slovenske 
narodnosti.

4. da poda nazoren pregled splošnega (teoretičnega) zemljepisja in n je
gove metodike prikazovanja zemljepisnih pojavov (kartografije) in s tem 
bistveno pripomore k izpolnitvi nazornega pouka zemljepisja na osnovnih, 
•srednjih in visokih šolah.

4. člen

Zemljepisni muzej ustvarja svoje zbirke:
a) s prevzemom v Zemljepisni muzej spadajočih predmetov, ki so bili 

doslej uvrščeni v druge zbirke stalnega značaja (muzeje, arhive itd.), ali pa 
zbrani ob priložnostnih prireditvah (razstavah) ;

b) z neposrednim zbiranjem oziroma izdelovanjem predmetov (slik, kart, 
diagramov, reliefov, modelov, vzorcev itd.) ; za to skrbi strokovno vodstvo 
muzeja;

c) s prevzemom izdelkov, nastalih v zvezi z vajami iz zemljepisja pri 
pouku na srednjih, strokovnih in visokih šolah;

č) z volili, darovi in naikupi.
Pod a) in c) navedeni predmeti se prevzamejo v sporazumu z vodstvom 

prizadetih ustanov, šol itd. ter s privolitvijo ministrstva za prosrveto. Kolikor 
spadajo predmeti pod a) in b) pod nadzorstvo Zavoda za zaščito in znanstveno 
proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije, je 
potrebna privolitev tega Zavoda.

5. člen
Uporaba zbirk Zemljepisnega muzeja je  vsakomur dostopna po pred

pisih, ki jih  izda Zemljepisni muzej, potem ko jih  potrdi ministrstvo za 
prosveto.

6. člen
Osebje Zemljepisnega muzeja sestoji iz ravnatelja, muzejskega stro

kovnega, pomožnega ter tehničnega osebja. Ravnatelj in muzejsko strokovno 
osebje (kustosi in geografi) m orajo ime+i fakultetno izobrazbo iz ustrezne 
stroke. Vse osebje postavi minister za prosveto.

7. člen
Natančnejše odredbe o ustroju in poslovanju muzeja bo predpisal mi

nister za prosveto.
8. člen

Ta uredba velja od dneva objave v' Uradnem listu LRS.

Ljubljana, dne 7. maja 1946.
Podpredsednik vlade 

Minister za prosveto: Ljudske republike Slovenije:
Dr. Ferdo Kozak, s. r. Dr. Marijan Brecelj, s. r.
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