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KNJI@EVNOST
Andrew Heritage, Mauro Hrvatin, Drago Perko (uredniki):
Dru`inski atlas sveta
Ljubljana 2001: Slovenska knjiga, 36 + 354 strani, ISBN 961-210-175-2

Kako kombinirati splo{ni geografski atlas, geografsko enciklopedijo in leksikon? Na to te`avno vpra{anje odgovarja nov »Dru`inski atlas sveta«, ki ga je s pripisom »Prvi geografski atlas za 21. stoletje«
izdala zalo`ba Slovenska knjiga novembra leta 2001 in je prevod in priredba atlasa britansko-ameri{ke
zalo`be Dorling Kindersley. Atlas so prvi~ izdali leta 1997 in je do sedaj do`ivel `e 23 izdaj v 14 jezikih. Slovenska izdaja je narejena po drugi, popravljeni in dopolnjeni razli~ici. Prevajalsko in prirediteljsko
delo je zalo`ba zaupala Geografskemu in{titutu Antona Melika ZRC SAZU pod vodstvom dr. Draga
Perka in Maura Hrvatina. Pri izdaji so sodelovali vsi sodelavci tega in{tituta, izdatno pa tudi mag. Drago Kladnik z In{tituta za geografijo. Nedvomno je bil za sodelavce pri tem projektu, ki imajo sicer kar
bogate izku{nje z izdajanjem geografskih atlasov in tematske kartografije, velik izziv narediti, kot je povedano `e na platnici, atlas za 21. stoletje. Na 353 straneh velikega formata se zvrsti okrog 450 splo{nih
zemljevidov, 200 temetskih zemljevidov, okrog 200 tridimenzionalnih prikazov povr{ja (digitalni model
reliefa), ki so obogateni s kraj{imi besedili, okrog 150 grafi in skicami ter skoraj 800 fotografijami. Vsebina je razdeljena na {tiri dele. V prvem je ob kolofonu, predgovorih in vsebinskem kazalu {e navodilo,
kako uporabljati atlas. Drugi del predstavlja splo{ni pregled, od astronomskih dejstev in zgradbe zemlje do pregledov relefa, podnebja, prebivalstva, gospodarstva, politi~ne razdelitve in podobnih vsebin.
Temu delu je dodano tudi posebno poglavje o Sloveniji. Tretji del je jedro atlasa. Sestavljajo ga zemljevidi posameznih dr`av ali skupin dr`av in obmo~ij s pripadajo~imi tematskimi zemljevidi, slikovnimi
in grafi~nimi prilogami ter kratkimi opisi. To je regionalna geografija sveta, ki se za~enja ob datumski
meji sredi Tihega oceana in nato potuje proti vzhodu. Zato so najprej prikazane dr`ave Severne in Sred-
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nje Amerike, nato Ju`ne Amerike. Kasneje sledijo Afrika, Evropa, Azija in na koncu Avstralija z Oceanijo. Atlas torej ni evropocentri~en. ^etrti, zadnji del (Dodatek) se najprej posveti poglavju o atlasih
in kartografiji: o vsebini, tehnikah in namenih izdajanja splo{nih in tematskih zemljevidov, pa tudi o nekaterih vsebinskih in tehni~nih zadregah sodobne kartografije. Dodan je geografski slovar~ek s seznamom
geografskih pojmov. Temu sledi {e kratek podatkovnik o dr`avah sveta ter imenik tujih geografskih imen,
indeks ter navedba virov. Delo zaklju~uje dvostranski pregled zastav sveta.
Dru`inski atlas sveta se odlikuje po nekaterih novih prijemih, ki so v svetovni splo{ni kartografiji
novost in verjetno gre prav v tem iskati klju~ do prodajnih uspehov tujih izdaj. Atlas zdru`uje lastnosti splo{nega atlasa sveta z enciklopedijo in leksikonom sveta: je torej atlas in regionalna geografija obenem.
Posamezne dr`ave ali skupine dr`av so prikazane lo~eno, do dr`avnih meja. Na dveh straneh se pred
bralcem razgrnejo vsa najbistvenej{a dejstva: kratek opis skupine dr`av, opis pokrajine, ki jih popestrijo fotografije z najbolj tipi~nimi (ali pa tudi najbolj znamenitimi) pejsa`i, grafikon mestnega in
pode`elskega prebivalstva, skice najbolj pomembnih podrobnosti (na primer zgradba vulkanov, ledenikov, kra{kih obmo~ij, morfolo{kih procesov v pu{~avi ali na morskih obalah in podobno). Glavnino
prikaza zapolnjuje glavna karta dr`ave ali skupine dr`av, dru`bo pa ji delajo {e tridimenzionalni prikaz povr{ja s kratkim opisom najpomembnej{ih geomorfolo{kih zna~ilnosti ali/in procesov ter
tematska zemljevida kmetijstva in industrije s prometom. Pri vsakem kontinentu sledi kratek besedni, kartografski in slikovni opis, ki zajema ustrezen izsek zemlje, zemljevid celine z najpomembnej{imi
koordinatami, digitalni model reliefa z opisom, serijo tematskih zemeljevidov o naravnih zna~ilnostih
(na primer temperature, rastje, vrste pokrajin) ter prav tako o dru`benih (na primer politi~na razdelitev, jeziki) in gospodarskih zna~ilnostih (na primer industrija, kmetijstvo, naravni viri, okolje).
Pri~ujo~e delo je obrnilo novo stran na podro~ju splo{nih atlasov. Bralca sku{a kar najbolj osredoto~iti na izbrane skupine dr`av oziroma regije, in to tako, da sosedstva ne poka`e, temeve~ plasti~no podaja
izbrane vsebine o teh dr`avah. S tem bolj »enciklopedi~nim« pristopom bo marsikomu olaj{ano iskanje. Atlas namre~ zdru`uje lastnosti splo{nega geografskega atlasa, geografske enciklopedije in leksikona.
Ta novost se je izkazala za posre~eno kombinacijo, ki je prijazna do uporabnika z razli~nim predznanjem. Bralcu je veliko ponujenega tako reko~ na pladnju, brez ve~jega iskanja. Morda so fizi~nogeografske
vsebine (na primer razli~ni geomorfolo{ki procesi) precej bolj poudarjeni kot dru`bene prilike (na primer o jezikovni, nacionalni in verski sestavi, selitvenih procesih, urbanizaciji) ter gospodarsko stanje in
okoli{~ine. Zelo pomembno je tudi to, da so nosilni zemljevidi na isti strani kot tematski zemeljevidi,
kar nedvomno pove~a uporabno vrednost in priro~nost atlasa. Slikovno gradivo, skice in grafikoni pripomorejo k ve~ji preglednosti, nazornosti in privla~nemu videzu. Vsekakor je treba pohvaliti estetsko
dovr{enost atlasa. Dodatek v ~etrtem delu atlasa (slovar geografskih pojmov, seznam geografskih imen,
podatki o dr`avah) je zelo pomembna obogatitetv atlasa in bo koristila predvsem zahtevnej{im uporabnikom, podobno kakor poglavja o kartografiji in atlasih. Dodano poglavje o Sloveniji je napisano
jasno, strokovno korektno in pregledno. Dose`ek slovenskih prirediteljev je tudi v spremembi regionalne
razporeditve dr`av: v prvi angle{ki razli~ici je bila Slovenija {e med »balkanskimi« dr`avami, sedaj pa
je uvr{~ena med »alpske«. Naziv »dru`inski« si v celoti zaslu`i, saj ga lahko uporabljajo vse generacije.
Seveda se ob tem spro`ajo tudi vpra{anja, ali ni z znatno stopnjo posplo{enja narejeno `e preve~. @e
narejeni izbor »najpomembnej{ega« pri vsaki skupini dr`av lahko hitro zavede, predvsem pa zastari. ^e
je po eni strani pedago{ko zelo u~inkovito podajati najpomembnej{e v ~imbolj prepri~ljivi, oblikovno
dovr{eni obliki, pa pri tem zapostavljamo raziskovalnega duha bralca, ki morda gleda svet druga~e, izrazito problemsko. Zlasti dru`beni del je morda narejen preenostavno; koristno bi bilo prebivalstveni del
nekoliko raz{iriti, mu morda dodati sem in tja (na primer pri uvodnem opisu kontinentov) tudi zgodovinski okvir. Zelo koristne bi bile tudi karte o selitveni dinamiki prebivalstva ter o nekaterih gospodarskih
kazalcih. Tudi o turizmu kot spreminjevalcu `ivljenja in pokrajine tretjega tiso~letja bi lahko povedali ve~.
Vendar se je ob teh `eljah treba zavedati, da slovenski prireditelji niso imeli veliko mo`nosti spreminjati
koncepta atlasa. V celoti gledano je Dru`inski atlas sveta estetsko dovr{eno, vsebinsko obse`no in bogato
opremljeno ter ilustrirano delo s precej novostmi pri na~inu predstavljanja prostorske in dru`bene stvar-
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nosti na{ega planeta v tretjem tiso~letju. Ob podatku, da so delo opravili v rekordnem ~asu (manj kot
enem letu) gre kolegom z Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU vse priznanje za odli~no opravljeno delo, ki bo promoviralo ime geografije in geografov v slovenski javnosti, pa tudi v svetu. Ali pa bo
tudi slovenska razli~ica prodajna uspe{nica, bo pokazal ~as. Vsekakor si ta atlas zaslu`i, da ne bi sameval
na policah, temve~ da bi s svojo vsebino izobra`eval vse, ki ho~ejo o svetu zvedeti prej, ve~ in bolje.
Jernej Zupan~i~
Vincenc Raj{p, Aleksandra Ser{e (urednika):
Slovenija na voja{kem zemljevidu 1763–1787, 7. zvezek
Ljubljana 2001: ZRC SAZU, Arhiv Republike Slovenije, ISBN 961-6358-44-8
Ob koncu leta 2001, natan~neje 30. novembra, je bila v prostorih Dr`avnega sveta Republike Slovenije slavnostna predstavitev sedmega zvezka iz zbirke Slovenija na voja{kem zemljevidu 1763–1787.
S tem zadnjim zvezkom se je uspe{no sklenil ve~letni projekt faksimilirane izdaje jo`efinskega voja{kega zemljevida, ki so ga raziskovalci Zgodovinskega in{tituta Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije za~eli leta 1995. Slovenci smo torej prvi v Evropi za~eli s sistemati~nim izdajanjem posameznih sekcij tega
zemljevida. Tako je jo`efinski voja{ki zemljevid, katerega originale sicer hranijo v Arhivu na Dunaju,
prvi~ predstavljen ne le slovenskim bralcem, temve~ {ir{i evropski in svetovni javnosti. Velik pomen
omenjenega dela pa se zrcali tudi v tem, da so nekateri originalni listi zemljevida precej po{kodovani
in se bodo le v ponatisu ohranili za bodo~e generacije.
Iz zgodovinskega uvoda knjige je razvidno, da je voja{ko topografsko izmero celotne habsbur{ke
monarhije na pobudo {efa general{taba grofa Lacyja zahtevala cesarica Marija Terezija leta 1763. Za
izvedbo tako obse`ne izmere so rabili veliko usposobljenih kartografov, zato so k sodelovanju pritegnili kar absolvente in`enirskih akademij. S pomo~jo tako imenovanih merskih miz so na terenu izdelali
barvne originale listov za vsako sekcijo voja{kega zemljevida, kasneje pa v pisarnah v barvah prerisali originale. Zaradi voja{kih zahtev so posebno pozornost namenili natan~nosti prikazov in opisov terena,
predvsem gorskih pobo~ij in vanje zajedajo~ih se dolin, teko~ih in stoje~ih voda, gozdov in obdelovalnih povr{in, ter podrobnim opisom stanja nekaterih zgradb, cest in naselij. Imena so `eleli zapisati
v de`elnem jeziku, vendar jim to ni vselej uspelo. Kljub temu da je izmero ukazala Marija Terezija, so
opravljeno kartografsko delo kasneje poimenovali jo`efinski voja{ki zemljevid. Njen sin, Jo`ef II., je
namre~ po o~etovi smrti prevzel vrhovno vodstvo voja{kih zadev in nenehno nadzoroval kartiranje ter
se zavzemal za njegovo napredovanje. Za delo, za katerega so bili prepri~ani, da ga ni mogo~e opraviti v obdobju ene generacije, so potrebovali le nekaj ve~ kot ~etrt stoletja.
V okviru politi~nih enot je bilo celotno obmo~je avstrijske izmere razdeljeno na 4685 sekcij. Obmo~je dana{nje Slovenije pokriva 110 sekcij, ki so objavljene v omenjenih sedmih zvezkih. Za vse tiste, ki
tako imenovanega jo`efinskega voja{kega zemljevida {e ne poznajo, naj omenimo, da je vsak zvezek
sestavljen iz dveh delov. V posebno mapo so vlo`eni listi voja{kega zemljevida, v ve~ini primerov v merilu 1 : 28.800 (zaradi uporabe se`enjskega merskega sistema v omenjenem obdobju). Vsaki mapi je prilo`en
zvezek z opisnimi podatki, ki jih ni bilo mogo~e prikazati na kartah, a so bili za voja{ke potrebe pomembni. Za imeni krajev tako najpogosteje sledijo podatki o oddaljenosti sosednjih krajev v urah ali korakih,
opisi trdnej{ih zgradb za namestitev vojske, teko~ih in stoje~ih voda, poti, ki vodijo do krajev, okoli{kih hribov in prehodnost gozdov. Opisi so v knjigi podani v slovenskem in nem{kem jeziku, pri ~emer
so raziskovalci opravili zahtevno transliteriranje iz gotice v nem{~ino, kasneje pa {e prevod v slovenski jezik z upo{tevanjem dana{njih zemljepisnih imen. Posebna vrednost opravljenega dela je
v dvojezi~nem indeksu na koncu knjige, ki olaj{a iskanje imen na listih karte ali v besedilu ter nudi povezavo nekdanjih toponimov z dana{njimi. Avtorji so pri istovetenju naselij z njihovimi dana{njimi
zemljepisnimi imeni izhajali predvsem iz uradnih ter drugih uveljavljenih oblik poimenovanj, ki jih je
mogo~e najti v Atlasu Slovenije, na sicer nekoliko zastareli topografski karti Voja{kogeografskega in{ti-
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tuta v Beogradu, na novej{ih planinskih kartah ter v telefonskem imeniku. Imena, ki jih avtorji niso
mogli prostorsko opredeliti, so v knjigi izpisana v po{evni pisavi.
Ob izidu zadnjega zvezka iz obse`ne zbirke Slovenija na voja{kem zemljevidu 1763–1787 je smiselno narediti celovit pregled vsebine po posameznih zvezkih. V prvem zvezku je predstavljeno obmo~je
Bele krajine ter Dolenjske s Ko~evjem in z Novim mestom. Petnajst sekcij drugega zvezka prikazuje ve~ji del Dolenjske in Notranjske z Ljubljano, Vrhniko, Cerknico, Litijo in Bre`icami. V tretjem zvezku je
objavljenih 26 kart Jo`efinske izmere iz let 1784 do 1787, dve karti izmere Istre iz leta 1797 ter {est kart
bene{ke Istre in {est kart Bene~ije, ki so bile izdelane do leta 1804. Naknadno izmero ozemlja nekdanje
Bene{ke republike in izdelavo novih listov so namre~ izvedli takoj, ko je to ozemlje pripadlo habsbur{ki monarhiji. ^etrti zvezek zajema obmo~je Gorenjske, ve~ji del Julijskih in Kamni{ko-Savinjskih Alp,
Karavanke, in manj{i del slovenske Koro{ke z mesti Beljak/Villach, @elezna Kapla/Eisenkappel in Pliberk/Bleiburg v Avstriji. Peti zvezek pokriva obmo~je zahodne [tajerske s Slovenj Gradcem, Slovenskimi
Konjicami, Gornjim Gradom, Celjem, Kozjim, Pod~etrtkom, La{kim in Zagorjem ob Savi. V {estem zvezku je predstavljena Dravska dolina od Labota/Lavamünda do Maribora ter obmo~je vzhodne [tajerske.
Zaklju~ni sedmi zvezek bralcu predstavi Prekmurje z mesti Murska Sobota, Lendava in Moravske Toplice.
V primerjavi z ostalimi so opisi v sedmem zvezku nekoliko skromnej{i. Z voja{kega vidika la`ja prehodnost terena, manj{a vodnatost ter pora{~enost z gozdovi niso zahtevale dodatnih pojasnil. V tem
delu se pojavi nova kategorija pri rabi tal, in sicer travnik. Doslej so bili omenjeni le gozdovi, polja,
pa{niki in vinogradi. O cestah je mogo~e razbrati, da sta bili predvsem cesta iz Murske Sobote proti
Radgoni in od Mono{tra proti Cankovi in naprej proti Radgoni grajeni kot veliki tlakovani cesti, ostale poti v Prekmurju pa so bile slab{e in velikokrat celo neprevozne. Na listih Prekmurja so slovenska
imena krajev ve~krat zapisana po mad`arskem pravopisu. Na njih najdemo tudi oznake za pokopali{~a in razli~ne veroizpovedi, kar v prej{njih zvezkih ni bilo opaziti. V sedmem zvezku je avstrijsko pregledno
karto razdelitve na liste zamenjala karta Ogrske. Iz nje je razvidno, da le devet sekcij iz celotne izmere Ogrske sega na obmo~je dana{njega Prekmurja. Za vsako sekcijo sta natisnjeni dve podobni karti,
ena brez izvenokvirne vsebine in druga, kartografsko popolnej{a, z njo.
Jo`efinski voja{ki zemljevid, kljub izjemni kartografski izraznosti, ni mogel vplivati na kartografski razvoj v Evropi, saj je bil zaradi dr`avne varnosti ve~ desetletij povsem nedosegljiv {ir{emu krogu uporabnikov.
V tujini se knji`no delo predstavlja predvsem na mednarodnih kartografskih in zgodovinskih kongresih, kjer vzbuja veliko zanimanje. Zato ni naklju~je, da se je Londonska dr`avna knji`nica vpisala
kot prvi naro~nik celotne zbirke. Prav zaradi velikega zanimanja v tujini so spremne besede, uvode in
legende, ki so bile v prvem zvezku napisane le v slovenskem in nem{kem jeziku, v naslednjih izdajah
prevedli tudi v aglen{~ino.
Za izdajo posameznih listov jo`efinskega voja{kega zemljevida so se za~ele navdu{evati tudi nekatere
avstrijske de`ele in k sodelovanju `e povabile slovenske avtorje, ki so jo`efinski voja{ki zemljevid iztrgali pozabi.
Jerneja Fridl
Michael Pacione:
Urban Geography A Global perspective
London 2001: Routledge, 663 strani, ISBN 0-415-19196-3
26 let po prvi in 6 let po ~etrti, zadnji izdaji obse`nega in v marsi~em temeljenga u~benika Harolda Carterja, The Study of Urban Geography, je iz{la nova knjiga o urbani geografiji, katere avtor je Michael
Pacione, profesor na {kotski univerzi Strathclyde.
Knjiga je zasnovana kot u~benik in je prvenstveno namenjena {tudentom geografije. Napisana je
v jedrnatem jeziku s {tevilnimi preglednicami, shemami, ilustracijami ter okvirji, v katerih so primeri, ki ponazarjajo osnovno poglavje ali razlagajo obravnavane pojme. Poglavjem je dodan seznam klju~nih
pojmov, vpra{anj za preverjanje znanja in predlogi za izdelavo projektnih nalog. Kar 60 strani obsegajo seznam literature, glosar in stvarno kazalo.
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Knjiga uravnote`eno obravnava vse tri segmente mesta – morfolo{kega, funkcijskega in socialnega. Razdeljena je na {est delov, ki so ~lenjeni na 30 poglavij. @e to pove o {irini obravnavane snovi, hkrati
pa izdaja osnovni koncept dela – na ra~un {irine je prikraj{ana temeljitost in globina prikaza. V knjigi so zbrani izsledki razvoja urbane geografije zadnjih 20 let, zato je zanimiva primerjava s Carterjevo
knjigo. V novej{i je veliko tem, ki v u~benikih doslej niso bile vklju~ene (na primer `enske v mestih,
upravljanje z mesti, na~rtovanje razvoja mest, stanovanjsko gospodarstvo, regionalni tipi mest, urbanogeografske zna~ilnosti mest v manj razvitih dr`avah), spremenjen pa je tudi kontekst obravnave (bolj
so izpostavljene povezave med mestotvornimi elementi).
Prvi del obravnava vsebino urbane geografije, razvoj, filozofska in teoretska izhodi{~a. Izpostavljeni
so pojmi urbanizacija, urbanost, globalizacija, nivoji spoznavanja mest (soseska, mesto, regija, dr`ava,
svet), v obliki vpra{anj so prikazana vsebinska podro~ja urbane geografije. Med teoretskimi osnovami pa so pojasnjeni pozitivizem, behavirizem, humanizem, strukturalizem, postmodernizem in {e nekatere
manj pomembne.
Drugi del govori o urbanizaciji in razvoju mest. Poleg razvojnih faz urbanizacije so prikazani regionalni tipi mest, stopnja urbanizacije na posameznih kontinentih in urbani sistemi v nekaterih dr`avah.
Zanimivo je, da Christallerjeva teorija, ki je toeretska podlaga urbanega sistema, ni obravnavana posebej, temve~ je vpeta v {ir{i kontekst urbanega omre`ja.
Tretji del knjige je najobse`nej{i, obravnava pa ustroj mest v razvitih zahodnih dr`avah. Posamezna poglavja so posve~ena rabi zemlji{~, urbanisti~nemu na~rtovanju, zasnovi novih mest, stanovanjskim
obmo~jem in stanovanjskemu gospodarstvu (!), trgovskim obmo~jem ter transportu v mestih. Med doslej
neobdelanimi temami so nova mesta. Avtor prikazuje nastanek in urbanisti~no zasnovo novih mest v Veliki Britaniji in Zdru`enih dr`avah Amerike. Prikaz ekonomskih dejavnosti je omejen na trgovino
(klasifikacija trgovskih obmo~ij in nakupovalnih sredi{~), proces terciarizacije, industrializacije in prestrukturiranja urbane ekonomije v nekdanjih industrijskih sredi{~ih, obdelana pa so tudi tako imenovana
socialisti~na mesta. Funkcijam mest je posve~eno veliko manj prostora, kot smo bili vajeni v starej{ih
urbanogeogarfskih u~benikih. Izpostaviti velja tudi poglavje o prometu v mestih; avtor prikazuje oblike prometa, vzroke za prometno preobremenjenost ter oblike re{evanja prometnih problemov.
^etrti del obravnava bivanje in socialno strukturo mest. V osrednju so socialne skupine in zna~ilnosti njihovega bivalnega okolja, prikazana pa so na~ela socialne dru`be, socialna diferenciacija in socialno
degradirana obmo~ja. Tudi v tem poglavju so izpostavljene razmere v socialisti~nih mestih. Novost je
poglavje o upravljanju v mestih.
Peti del knjige je posve~en mestom v manj razvitih de`elah, zajeta pa so vsa podro~ja urbane geografije. Posebno poglavje opisuje proces urbanizacije in deagrarizacije v dr`avah tretjega sveta,
posebnosti ekonomske zgradbe mest, oblike bivanja in kvaliteto bivalnega okolja, okoljske probleme,
promet ter upravljanje z mesti. Menim, da je ta del knjige, ~eprav je manj empiri~no podprt kot ostala poglavja, najbolj strnjen zapis o urbanogeografskih razmerah v tretjem svetu.
Zadnji, {esti del, govori o prihodnjosti mest, pri ~emer avtor izpostavlja sonaravni razvoj mest ter
nastajanje metropolitanskih regij oziroma regionalnega mesta kot dve najbolj realni viziji.
Menim, da bo knjiga Michaela Pacionea Urban geography, uporaben u~benik za spoznavanje urbane
geografije, pa tudi za nadgrajevanja znanja.
Vladimir Drozg
Franc ^ernigoj (glavni urednik):
Mati Gora: zbornik o Gori, Gorjankah in Gorjanih, ob 400-letnici naselitve Gore
Predmeja 2001: Dru{tvo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dedi{~ine Gora, 544 strani,
ISBN 961-6403-58-3
Kar je Janez Vajkard Valvasor leta 1689 objavil o Kranjski, so Gorjani v tretjem tiso~letju zbrali in
objavili o doma~i pokrajini – Gori, v~asih bi rekli o najo`ji domovini. Naj kar takoj ponovimo poda-
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tek iz spremnega besedila k naslovu: 544 strani. Morda se bo komu zdela primerjava z Valvasorjevo
dedi{~ino zelo pretirana in primerna zgolj zaradi obsega, vendar k primerjavi navaja tudi vsebinska
zasnova. »… Ta knjiga je energija. Energija Gore in njenih otrok. Je udejanjeno hotenje duha in snovi …«.
S temi besedami so knjigo na pot pospremili ~lani uredni{kega odbora: Franc ^ernigoj, Uro{ Velikonja, Stanislav Miku` in Valter Polanc. Pomembna razlika v primerjavi s Slavo Vojvodine Kranjske je
skupinsko delo, saj je knjigo s 70 prispevki sooblikovalo kar 46 avtorjev, vsi so doma~ini.
Nepo{teno bi bilo, ~e bi predstavitev knjige zastavili kot opravilo lo~evanja zrnja od plev. Knjige
se ne da prebrati v enem dahu, v njej vsak najprej prebere tisto, kar pozna in kar ga posebej zanima.
Zato se sprehodimo po naslovih poglavij, ki bodo najbolj zanimali geografskega bralca: Geolo{ki obraz
Gore (avtor Stane Ba~ar), Geografska podoba Gore (Lojze Likar), Kra{ko podzemlje, jame in brezna
(Andrej Krape`), Kulturna krajina na gori (Patricija Vidic), Kmetijstvo na Gori (Bojan Bizjak), Gozd
in gozdarstvo na Gori (Ljubo ^ibej). Ta poglavja bodo bralcu po mojem mnenju vsekakor ponudila
tisto, kar obetajo naslovi. ^eprav so nekateri uporabljeni viri `e precej stari, avtorji pa so se pisanja lotevali z razli~nim slogom in razli~nim védenjem in videnjem pokrajine, pa bo ob~asno citiranje
prihodnjim uporabnikom gradiva omogo~ilo postaviti stvari na mesto, kot ga bo narekovalo njihovo
lastno raziskovanje. Geografske vsebine seveda niso edine, saj se v branje ponujajo {e {tevilne druge teme,
na primer [ege in navade na Gori (Irena Velikonja), Pevsko in plesno izro~ilo Gore (Edo Pelicon), @enske z Gore, skupaj vzete (Irena Velikonja). Z eno besedo bi celotno vsebino opisali kot domoznanstvo.
Knjiga, pravzaprav knjigon, skriva veliko dragocenih informacij in podatkov, ki jih je izzvala {tiristota obletnica naseljevanja Gore. »… Pri~elo se je s prihodom lovca [tefana Bizjaka, leta 1601. Moral je
biti pogumen lovec, na goro pa ga je poslal grof Attems s Kri`a, z namenom, da razi{~e mo`nosti lova in
gozdarjenja in da bi oskrboval grofa z divja~ino. Lovec Bizjak si je postavil svojo prvo hi{ico Na Hribu, na
dana{nji Predmeji …« (stran 219). Geograf Lojze Likar - Brgarski (po podatkih Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1974) se spra{uje »… ali je ime Gora, ki obsega obmo~je tja
do Cola, nastalo zaradi pokrajinskega videza, saj je iz vipavske strani videti zares nepristopno, torej prav
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gorsko, ali v zvezi s plan{arstvom?« (stran 18). O imenu Predmeja pa lahko preberemo naslednje: »…DOL –
za~etnice imen vseh treh gorskih vasi (Dol, Otlica, Log), kot so jim rekli po starem. Tako nastala nova beseda hkrati pomeni prvo vas – Dol. Naselje Dol je bilo z odlokom preimenovano v Predmejo …« (stran 378).
O `ivljenju na Gori pa veliko pove naslednji drobec: »… Onstran Hublja je mestni predel [turje (danes je to del Ajdov{~ine, opomba pisca), nekdaj samostojna vas na Kranjskem, kjer je `upnijska cerkev svetega
Jurija. Ni jim bilo lahko, Lo`anom, hoditi v [turje v cerkev, z Gore v De`elo. Najte`je je bilo z mrli~i … Trugo, obe{eno na dolgo `rd, sta nesla lahko samo po dva hkrati, zato je bilo pogrebcev tudi po deset, da so se
nosa~i lahko menjavali. Ustavili so se dvakrat – sredi Rebri je na veliki plo{~ati skali mrli~ prvi~ po~ival,
za starim delom [turij, pri Kobilci, pa je {e danes kamen, na katerega so polo`ili trugo, da so si pogrebci
oddahnili, sezuli te`ke ~izme in si obuli {ulne. šKamor po~ivajo truge’, so pravili tistemu kraju. Zadnji~ so
umrlo polo`ili na kamen julija 1963, zadnjo s Kovka pa so v [turjah pokopali leta 1965, a so jo pripeljali
z avtom …« (stran 378).
Ob tak{nih vznesenih prilo`nostih ni odve~ tudi nekaj pateti~nosti, {e zlasti, ~e ima po stari slovenski navadi v sebi kan~ek soli in sporo~ilo za vse, ki se ukvarjamo s prihodnostjo Slovenije in njenih
pokrajin: »… Lik skromne, tihe, skrbne, pridne `enske, vajene potrpeti, izpite od {tevilnih otrok, sklju~ene od ne{tetih tovorjenj vode izpod Gore, `ive`a iz Gorice, Ajdov{~ine, Idrije – to je Gorjanka. @ena – mati
Gorjanka je ohranila Goro, na katero smo danes vsi, ki tu `ivimo, {e kako ponosni …« (stran 222).
Za konec pa {e nekaj o fotografiji in o grafi~nih prilogah, ki skraj{ujejo zaznavni postopek in nemudoma servirajo podobe Gore, njenih ljudi in `ivljenjskih dogodkov. Knjiga je polna tovrstnih sporo~il
in prav geografu bodo primerjave pokrajine v razli~nih ~asovnih obdobjih povedale najve~ (recimo na
straneh od 67 do 70). @al pa zmoti slab{a in mestoma zelo slaba kakovost fotografij in barvnih prilog,
ki ga dandana{nje oko, vajeno tehni~no dovr{enega reklamiranja, najprej opazi. Pa tudi ta spodrsljaj
izkoristimo sebi v prid: kdor ho~e videti, pa naj gre, na Goro, in bo videl in do`ivel.
Borut Per{olja
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