Mojca Kosmatin Fras

Kdo je prof. dr. Branko Makarovič, se je strokovna geodetska javnost lahko seznanila v intervjuju
dr. Antona Prosena, ki je bil objavljen v Geodetskem vestiku 49/2005-2. Kmalu po objavi je prof.
Makarovič poslal dr. Prosenu pismo, da bi želel del svoje bogate strokovne zbirke podariti Oddelku
za geodezijo FGG. Glede na to, da gre predvsem za fotogrametrična gradiva, smo se v dogovor
in organizacijo prevoza vključili sodelavci Katedre za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko
zaznavanje (KKFDZ). Bili smo zelo veseli te ponudbe, saj strokovnih gradiv nikoli ni preveč. S
prof. Makarovičem sva si nato izmenjala precej elektronskih pisem, poleti 2005, ko je obiskal
Slovenijo, pa sva se tudi prvič srečala.
Treba je bilo organizirati prevoz zbirke v skupni teži okrog 500 kg z Nizozemske (Enschede) do
Ljubljane. Po preverjanju različnih možnosti smo se odločili za prevoz s tovornjaki (DHL Freight),
ki je bil cenovno zelo ugoden in kljub temu zelo hiter. Pošiljko smo prejeli v začetku novembra
2005, nato je sledil popis in urejanje vseh gradiv. Zbirka je zaenkrat shranjena na KKFDZ,
gradiva pa si lahko ogledajo ali izposodijo vsi zainteresirani. Če vas zanimajo podrobnosti, se
prosim obrnite na spodaj podpisano M. K. Fras.
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PODARJENA STROKOVNA GRADIVA PROF. BRANKA
MAKAROVIČA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG

Čeprav gre večinoma za gradiva starejšega datuma, pa je njihova arhivska vrednost velika (npr.
preučevanje zgodovine razvoja, podroben opis bazičnih metod). Ugotovili smo, da se nekatera
gradiva nahajajo tudi v knjižnici FGG, vendar je popolnost posameznih zbirk revij (npr.
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing) zelo dobrodošla za študijske namene.
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V svojem imenu in v imenu Oddelka za geodezijo se prof. Branku Makaroviču iskreno zahvaljujem
za podarjeno zbirko.
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