
Ivan Oman
Založba Družina

Založba Družina je izdala knjigo
Ivan Oman. Za naš dragi dom in
rod, v kateri sta zamejska časni-
karka Erika Jazbar in primorski
pravnik Dejan Valentinčič skozi
vrsto poglobljenih pogovorov z
njim prikazala življenjsko in poli-
tično pot Ivana Omana. Po mnenju
avtorjev je Oman »simbol trdoži-
vega slovenskega kmeta«, in še več,
»je svetel lik slovenske osamo-
svojitve«, saj sije prvi upal javno
stopiti na politično prizorišče, kjer
je odpiral vrata tudi drugim iz opo-
zicije. Ne nazadnje pa je bilo zanj
značilno, daje znal ves čas kritično

presojati tudi sebe in svoje in je bil zato eden
prvih, kije zaznal in spoznal, kaj pomeni razpad
Demosa. Za Eriko Jazbar je poleg predstavi-
tve dogajanja o(b) slovenski demokratizaciji in
osamosvojitvi vsaj enako pomemben vpogled

v duhovni svet, iz katerega je raslo Omanovo
politično, družbeno delovanje. To pa je svet, ki
ga zaznamujejo vrednote, značilne za predvojno
Slovenijo, do danes v veliki meri že razgublje-
ne: načelnost, jasnost, intelektualna poštenost,
spoštovanje bližnjega in iskanje kompromisa z
njim v pomembnih skupnih stvareh, iskrenost,
skromnost, tudi zdrava samoironija. S knjigo o
Ivanu Omanu avtorja želita, da bi se ta pozitivna
čustva, ta vrednostni svet znova vrnil v sloven-
sko javnost.

Iz preteklosti Koroške
Založba ZRC

Zbornik z naslovom Iz preteklosti Koroške
in podnaslovom Svet samorastnikov (Zgo-
dovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
vsebuje devet znanstvenih razprav, ki pri-
povedujejo o življenju na območju Koroške
med obdobjem antike in povojnim časom
socializma. V skoraj tisočosemstoletni
časovni perspektivi lahko najprej spozna-
mo nekatere posebnosti v načinu življenja
celotnih skupnosti, iz polpretekle zgodovine
pa tudi delovanje izjemnih posameznikov.
Devet razprav izhaja iz področij arheologije,
zgodovine, literarne zgodovine in etnologije.
Kronološko razvrščena tematika se začenja z
obdobjem Rimskega imperija. Prvi trije pri-
spevki govorijo o življenju v rimski naselbini
Kolaciona pri Starem trgu pri Slovenj Gradcu
(Tina Britovšek), analizi rimskih nagrobnih
spomenikov najdenih v Mežiški dolini in v
Podjuni (Maja Kumprej Gorjanc) ter o pipah
za kajenje tobaka v Slovenj Gradcu (Miha
Murko). Sledita prispevka o življenju in delu
Prežihovega Voranca; po eni strani kot ude-
leženca prve svetovne vojne (Petra Svoljšak),
po drugi strani pa o nastanku in pisanju nje-
govih najboljših novel Samorastniki (Miro-
slav Osojnik). Prispevek o Polhovem mlinu
razkriva primer dobre prakse v ohranjanju
etnološke in tehniške dediščine v Mežiški
dolini (Andreja Sipek). Zadnji trije prispevki
obravnavajo vprašanja polpretekle zgodovi-
ne; prvi predstavlja Ivana Hojnika, koroške-
ga, slovenskega narodnozavednega izobra-
ženca, ki je kot župnik pomembno vplival na
razvoj Koprivne (Alojz Pristavnik). Zapleteni
čas druge svetovne vojne je predstavljen na
primeru cerkveno-upravnih sprememb in
položaju slovenskih duhovnikov ob nemški
okupaciji v Mežiški dolini in Dravogradu
(Vinko Skitek). Zadnji prispevek se osredo-
toča na nepremično, premično in nesnovno
dediščino Mežiške doline (Karla Oder).

Regionalni razvoj
Založba ZRC

Razvoj Slovenije in njenih regij
je zaradi naraščajoče vpetosti v
globalne tokove vse bolj odvi-
sen od globalnih izzivov, kot so
podnebne in demografske spre-
membe, mednarodne migracije,
gospodarska kriza. Medijska
izpostavljenost teh izzivov daje
vtis o vsesplošnem poznavanju
njihove problematike, kar lahko
predstavlja težavo pri izvajanju
razvojnih politik, zlati če poli-
tike med posameznimi ravnmi
niso usklajene. Kot sta pokazali
kar dve študiji, jasno prepozna-
nih mednarodno relevantnih
procesov na regionalni in lokalni
ravni ne znamo ustrezno vsta-
viti v razvojne koncepte. To je
lahko na eni strani posledica
prevelike abstraktnosti in preveč
teoretskega pristopa k reševanju
mednarodno relevantnih tem,
ali na drugi strani ozkosti lokal-
nih in regionalnih deležnikov, ki
obremenjeni z lokalnimi proble-
mi ne znajo prepoznati globalno
pomembnih procesov. V knjigi
Globalni izzivi in regionalni ra-
zvoj (Geografski inštitut Antona
Melika) avtorji obravnavajo glo-
balne izzive in njihovo vlogo v re-
gionalnem razvoju, s čimer želijo
prispevati k razpravi, s katero bo
mogoče na strokovno podprtih
temeljih izoblikovati medseboj-
no usklajene ter potrebam prila-
gojene razvojne ukrepe.

Sestrelitev letala
Cankarjeva založba

Poročnik Edward F. Logan

je kot pilot bombnika B-17, t.
i. leteče trdnjave, letel pri 15.
zračni sili ameriškega vojnega
letalstva v 817. bombniški eska-
drilji 483. bombniške skupine v
okviru 5. letalskega polka z opo-
riščem v južni Italiji in je med
drugo svetovno vojno sodeloval

v zračnih napadih na strate-
ško pomembne nemške tovar-
ne orožja, rafinerije in tudi
prepletene transportne siste-
me drugje po Evropi. V napeto
napisanih spominih Skočite,
prekleto, skočite! nam podrobno
predstavi svoja doživetja v času
kariere pri ameriškem vojnem
letalstvu. Še posebej je poudaril
svojo odločnost med dveletnim
urjenjem, daje postal pilot,
začetek bojevanja leta 1944 in
življenje pilota bombnika na
evropskih bojiščih. Avtorje iz-
postavil predvsem svojo 34. boj-
no misijo marca leta 1945. Med
to operacijo je bil njegov bomb-
nik B-17 nad Gradcem tako hudo
poškodovan, daje bil skupaj s
posadko prisiljen izskočiti nad
sovražnim ozemljem. Izskočili
so na Dolenjskem, med Mirno
in Suho krajino. Naleteli so na
partizane in so se varno vrnili
v bazo v Italijo. V osebni pripo-
vedi letalskega strokovnjaka se
podrobno seznanimo tudi s teh-
ničnimi podrobnostmi delova-
nja bombnika B-17 in s števil-
nimi zaupnimi podatki o misiji.
Avtor, upokojeni transportni
pilot in letalski upravni delavec
Edward F. Logan, živi v Hen-
dersomvillu v Južni Karolini v
Združenih državah Amerike. X
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