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посебности да је прерастао и у

специфично сточарско подручје.

У данашње време економски

значај Велебита, како истиче ау-

тор, веома се изменио. Тамо где

је било развијено сточарство са

да је мало живота. Променио се

ритам живота који је вековима

трајао на наведеној планини. Де-

популација планина је нормална

појава у данашњим југословен-

ским настојањима да се стари об

личи живота поведу новим путе-

вима. Али тај нови живот према

мишљењу аутора, не треба оства-

ривати дизањем руку од тла на

коме смо живели вековима.

За израду ове студије аутор је

користио разноврсну литературу.

Уз текст је приложен велики број

скица, фотографија и карата. Све

илустрације су изузетно успеле.

Због тога треба поздравити његов

успех. Аутор је уопште добар

познавалац сточарства на динар-

ским планинама, што је показао

и другим објавл>еним радовима.

ЬЬегова студија о сточарству на

Велебиту свакако ће подстаћи и

друге наше научне раднике да

проучавају сточарство на многим

планинама Југославије.

Јован Ф. Трифуноски

Ејуп Мушовић, ЕТНИЧКИ ПРОЦЕСИ И ЕТНИЧКА СТРУКТУРА СТАНОВ-

НИШТВА НОВОГ ПАЗАРА. Посебна издања Етнографског института

САНУ, кн>. 19, Београд 1979, 298 стр.

Нови Пазар са околином има

богату историјску прошлост, али

је о њој мало писано, иако је у

овом крају наше земље формира-

на прва српска држава, која има

дугу предисторију у рашком пле-

менском савезу.

Слично је и са историјом гра

да Новог Пазара, као и са етнич-

ким процесима и структури ста-

новништва у њему. Стога аутор,

најћешће, није имао ослонца у

истраживањима других аутора.

Многа питања морао је из основа

да обради сам.

Књига је подељена у три дела.

Први део садржи неопходне кра-

ће приказе географског положаја

Новог Пазара; говори се о траго-

вима првих насеља у новопазар-

ском крају, затим о досељавању

Словена и рашкој држави; затим

је реч о Рашкој после Душанове

смрти и експанзији Турака; о кул-

тури и образовању у Новом Паза-

ру до 1912. године; о окупацији

Новог Пазара у последњем рату и

о Новом Пазару у ери социјали-

стичке изградње.

Други део садржи оно што је

најглавније у расправи. Најпре се

даје етничка структура станов-

ништва и етнички процеси. Затим

следе излагала о првим траговима

насеља и првим становницима до

лине Рашке. Затим се говори о

Словенима у Рашком крају; о но-

вопазарском становништву од ос-

нивања града; о новој структури

становништва Новог Пазара; о

миграцијама становништва од по-

четка XIX века. На крају реч је

о етничким процесима и садаш-

њој структури новопазарског ста

новништва.

Трећи део је најопширнији и

садржи грађу појединачно за ве

лики број новопазарских породи-

ца и родова који су изложени по

азбучном реду. Реч је и о пореклу

рода, времену досел>аван>а, броју

домаћинстава, њиховим одсел>е-

ним огранцима, итд.

Захваљујући овој добро напн-

саној књизн објашњене су многе

појаве из прошлости и етничких

процеса Новог Пазара. Стога

истраживачи овог нашег града и

околног подручја убудуће неће

моћи да заобиђу ову књигу.

Јован Ф. Трифуноски
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