
Ijiv zaradi mnogih popotovanj. Kulturno ustvarjalna moč ovčarjev je zelo 
velika in označuje razne dežele, katerim posreduje vrednote drugih pokrajin 
ter preraja njih običaje. 

V dodatku objavlja avtor zgodovinsko gradivo (ovčarske rede, pisma, 
prisege itd.). 88 slik na prilogah iz življenja ovčarjev v preteklosti in se
danjosti daje toplo, čeprav stvarno in jedrnato pisani knjigi posebno mikav
nost, ki obogati z novimi spoznaoiji ljubitelja sleherne znanosti, raziskujoče 
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Oberosterreichische Bibliographie 1952—1955. Linz 1955. Institut fiir Lan-
deskunde von Oberosterreich. 8", 77 str. 

To je zbirka vseh tiskanih objav, deloma pa tudi rokopisnih študij, n. pr-
disertacij iz zgodovine, etnografije, geologije in biologije Gornje Avstrije 
ter zbirka vseh knjižnih izdanj, ki so jih pripravili rojeni gornjeavstrijski 
pisatelji, izdajatelji, uredniki, prevajalci, ilustratorji in upodabljajoči umet
niki v letih 1952—1953- 199 etnografskih prispevkov je zbral in uredil Ernst 
B u r g s t a l l e r v poglavja o zgodovini in delovni metodi etnografije, 
ljudskemu značaja, toponomastiki in poimenovanju, ljudski poezJiji in odru, 
verovanju in romanju, o ljudskem koledarju, pravu, ljudski igri in glasbi, 
prehrani, o naselbinah in domovih, o orodju, obdelovanju zemlje in živinoreji, 
o ljudski upodabljajoči umetnosti, ljudskih nošah, obrti, stanovih in o stanov
skih skupnostih. Publikacija je priloga IX. letnika (1955) revije Oberosterrei
chische Heimatblatter, ki jo izdaja institut za deželoznanstvo Gornje Avstrije 
^ Linzu. p ^ ^ ^ . ^ g,^. 

Helbock Adolf, Der osterreichische Volkskunde-Atlas. Seine wissenschaft-
liche, volks- und staatspolitische Bedeutung. Veroffentlichungen der Kommis-
sion fiir den Volkskunde-Atlas in Osterreich. Herausgegeben von A. Helbock 
und E. Burgstaller. I. Linz 1955. 8*, 17 str. + 2 prilogi. 

8-zborovanje avstrijskih etnografov v Gradcu 1953 je dalo pobudo za iz
dajo avstrijskega etnografskega atlanta- Za izvedbo dane pobude je bila 1955 
v Linzu ustanovljena družba za avstrijski etnografski atlas- Družba sestoji iz 
skupnosti znanstvene delovne komisije in iz kuratorija, kjer so zastopniki 
avstrijske akademije znanosti, oblasti, ustreznih društev in gospodarstva; 
znanstvena delovna komisija je zbrala v soglasju z akademijo znanosti, sicer 
pa so vsa pripravljalna dela organizacijsko združena v institutu za deželo
znanstvo Gornje Avstrije v Linzu. 

Na ustanovnem sestanku družbe za avstrijski etnografski atlas je A- Hel
bock utemeljeval njegovo potrebo iz znanstvenih, narodno- in državnopoli-
tičnih razlogov, ga primerjal s švicarskim in nemškim etnografskim atlantom 
ter vključil v evropskega in razvil precej nadrobno njegov delovni program, 
ki je natisnjen pred nami. Po niem sloni vse pripravljalno delo na vprašalnih 
polah, ki jih komisija pošilja zaupnikom; od zaupnikov zbrano gradivo pa 
komisija, ki jo sestavljajo etnografski predstavniki posameznih avstrijskih 
dežel, predela v geografska ponazorila za upodobitev avstrijskega prebivalstva, 
kakršno je in kakor se je razvijalo v zadnjem stoletju. Za dosego tega namena 
bo atlas pokazal rast in upad prebivalstva v posameznih avstrijskih deželah, 
njegovo gostoto, starost in razčlenitev po stanovih, razmerje med stanovanjem 
in delavnico, prehrano, orodja za obdelovanje zemlje, strokovne organizacije, 
tehnično rayen proizvodnje, vse zvrsti domače obrti in razvoj delavskih in 
kmetskih naselbin. Tako pridobljena demografska in gospodarska podoba 
prebivalstva naj postane temelj za kmetsko, delavsko in mestno etnografijo. 


