
Indijskega oceana ali v času druge svetovne vojne presel jevanja Nemcev iz 
Vzhodne in Jugovzhodne Evrope v Nemčijo. V zvezi z zadnjimi je mogel Ludwig-
Uhland-Institut v Tiibingenu narodopisno raziskovati nastanek in razvoj novih 
naselij v Jugozahodni Nemčiji in izsledke v gornji knjigi objaviti . 

Objav l jena raz iskovanja so razdeljena v dva dela, prvič v topografijo 
novih naselij in drugič v sociologijo njihovega prebivalstva. Sociološko obrav
navanje zajema l judske skupnosti, družbene in gmotne vrednote, izročilo, na
črtovanje naselij z njihovimi posameznostmi in p a opredeljevanje pojma o do
movini. Priloge izpopolnjujejo oba dela. Bilo bi gotovo prav, če bi se uporab
ljeni raziskovalni prijemi in uveljavljena sociološka gledišča preizkusila tudi na 
novih naseljih, ki nas ta ja jo pred nami od Raven na Koroškem do Kopra v Istri. 

Franjo B a š 

Research on Ploughing Implements. The Conférence in Copenhagen 
J u n e Ist—5th 1954. (Publications from the International Secrétariat for Research 
on the History of Agricultural Implements National Muséum, Copenhagen No 1), 
Copenhagen 1956. 

Zaradi skopo odmerjenih finančnih sredstev je mogla pr ipravl ja lna komi
sija povabiti na mednarodno etnološko konferenco v Kopenhagnu le določeno 
število etnografskih znanstvenikov-specialistov, ki so si pri raziskovanju ornih 
naprav pridobili že mnogo izkušenj. Našo državo je zastopal dr. Branimir B r a 
tanić iz Zagreba. 

Program konference je bil realizirati in izdelati čim popolnejši načrt za 
mednarodni etnološki atlas plugov v Evropi, Severni Afriki in na Bližnjem 
vzhodu ter ustanoviti centra ni organ, ki bo vodil enoten način dela. 

Prvi razgovori o at lasu so bili že na mednarodnem antropološko-etnološkem 
kongresu na D u n a j u leta 1952, ko so Bratanić, Koren in drugi predlagali , n a j 
bi poizkusili napravit i etnološki atlas plugov, ker so ti že zelo raziskani. 
Znova p a so o tem načrtu razpravl ja l i leto dni kasneje na zborovanju C I A P 
v Namuru. Izvolili so posebno komisijo — Bratanić , Dias , Escher, Koren, 
Steensberg, Erixon — ki je za kongres pr ipravi la vse potrebno. Dr. Bratanić je 
imel zelo veliko zaslug pri pripravi stvarnega načrta za imenovani atlas. Pro
fesor Erixon je še posebej poudari l njegovo požtrvovalno delo prvi dan kon
gresa, ko je poročal o delu pripravlja lne komisije. 

Udeleženci kongresa so temeljito in uspešno razpravl ja l i o predloženih 
osnutkih dela za etnološki atlas. Ob koncu konference so predlagal i ustano
vitev stalnega Mednarodnega sekretariata, ki bo vodil enoten način dela na 
mednarodni osnovi in bo tudi nudil vso literaturo, statistični in fotoarhiv vsem 
etnografskim raziskovalcem poljedelskega orodja po svetu. Sekretariat j e dobil 
uradni naziv: International Secrétariat for Research on the History of Agri
cultural Implements. 

V knjigi so poglavja lepo in pregledno urejena. Posebno natančno se bralec 
lahko seznani s pr ipravami konference. Objavl jena so namreč važna p isma 
Brataniča , Steensberga, Kotheja in Payneja . Sledi organizacija konference in 
diskusije udeležencev. Zatem je objavljenih še osem krajših referatov udele
žencev in načrt dela Sekretariata. Pavla Štrukelj 

Evon Z. Vogt and R a y Hyman, Wafer Witching U. S . A., Chicago 1959, 
str. 248, 23 slikovnih prilog. 

Avtorja Vogt in Hyman se v delu »Water Witching« u k v a r j a t a z zanimivim 
vprašanjem ugotav l janja podzemeljskih vodnih žil z leseno bajal ico (palico). 
V posameznih poglavjih obravnavata in skušata rešiti šest osnovnih v p r a š a n j . 
Prvič, k a j je vodno čaranje (iskanje vode z bajal ico)? N a to vprašanje odgo--
var ja ta v prvem poglavju z obilnim navajanjem zgodovinskega gradiva in 


