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Simulacija sprememb kulturnega okolja na potovanju med izbranimi
evropskimi državami
Izvleček: Diplomsko delo predstavlja poskus iskanja takšnih metodoloških pristopov k
prostorskemu simuliranju sprememb kulturnega okolja med dvema državama, pri katerih bi
bil poudarek na vpetosti kulture in načina življenja prebivalcev v njihovo širše okolje. Izdelali
smo delovno definicijo nacionalnega kulturnega okolja, opravili izbor kvantitativnih in
kvalitativnih kazalcev in jih ovrednotili po modelu SMART, kateremu smo dodali še kriterij
prostorske oz. geografske vezanosti (G). Predlagali smo enostavni simulacijski model,
zasnovan za dve državi, ki je sestavljen iz izbora kazalcev kulturnega okolja, interpretacije
kazalcev, poskusa simulacije in interpretacije sprememb kulturnega okolja ter ocene
intenzitete sprememb kulturnega okolja. Za izpopolnjevanje metodoloških pristopov k
prostorskemu simuliranju sprememb kulturnega okolja je vsekakor zaželeno, da se v
prihodnosti izvajajo praktični preizkusi med čim bolj raznolikimi ciljnimi skupinami
uporabnikov iz različnih kulturnih okolij, tako po posameznih državah v celoti kot znotraj
držav po njenih različnih predelih.
KLJUČNE BESEDE: kulturna geografija, kulturno okolje, prostorska simulacija, Evropa

The simulation of changes in cultural environment on the travel between
selected European countries
Abstract: This thesis represents an attempt to search for a methodical approach to the spatial
simulation of changes to the cultural environment, where the emphasis would be on including
the inhabitant’s culture and way of life in their wider environment. We have made a working
definition of the national cultural environment, selected the quantitative and qualitative
indicators and evaluated them upon a SMART model. To this we have added a criterion of
spatial or geographical binding (G). We have made a simple simulation model designed for
two countries composed from a selection of cultural environmental indicators, interpretation
of indicators, attempt of simulation and interpretation of cultural environmental changes and
an estimation of the intensity of cultural environmental changes. For advanced scientific
studies of the spatial simulation of cultural environmental changes it is necessary in future to
carry out practical tests between a diverse target group of users from various cultural
environments, likewise for an entire country and its particular areas.
KEY WORDS: cultural geography, cultural environment, spatial simulation, Europe
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1. Uvod
»Potovanje je predvsem prostorski pojav, kjer je ključno vprašanje spremembe kraja, ko se
domači kraj izkusi kot nekaj globoko domačega v nasprotju s popolnoma tujim«
(Suvantola, 2002, str. 39).
Potovanja v tuja kulturna okolja nas lahko postavijo v različne življenjske situacije, ki za nas
same najverjetneje ne bodo imele enakega pomena, kot ga imajo za domačine. Od našega
poznavanja kulturnega okolja države gostiteljice ter življenjskih okoliščin njenih prebivalcev
je odvisno, kako bomo prebrodili morebitni kulturni šok, ko bomo ob prostorskem premiku v
tujo državo doživljali spremembe v jeziku, veri, vrednotah, vedenju, gospodarski razvitosti,
socialnih razmerah,...
Simuliranje sprememb kulturnega okolja zaradi prostorskih premikov je v (kulturni)
geografiji neobdelana tema. Na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani se
sicer že odvijajo prvi poskusi tudi v tej smeri, predvsem z raziskovanjem geografskih
stereotipov (Krevs, 2006) ter s študentskimi raziskovalnimi projekti in seminarskimi nalogami
(Bregar et al., 2004; Lebar et al., 2005; Kuharič et al., 2005; Potočnik et al., 2005;
Langerholc, 2005; Pogačnik, 2005; Paskolo, 2004). Marko Krevs je v letih 2003-2005
koordiniral podskupino »Kulturna geografija« v mednarodni raziskovalni mreži ERIC
(European Ressources for Intercultural Communication - An Erasmus Thematic Network),
katere namen je vzpostavitev medkulturnega raziskovanja preko vseh akademskih disciplin
(ERIC, 2007).
V obdobju od maja do junija 2005 smo na Oddelku za geografijo izvedli mednarodno spletno
anketo z naslovom Kulturno in medkulturno v EU (in drugih) državah. Intenzivna vključenost
avtorice pričujočega diplomskega dela v raziskovalno skupino je bila tudi povod za izbor te
tematike za diplomsko delo.
Z anketo smo želeli pridobiti predvsem tiste informacije o kulturnih okoljih, ki jih v drugih
virih in literaturi ne zasledimo ali pa obstajajo za omejeno število držav. Anketa je bila
pilotna, saj smo se z njo želeli podučiti, na kakšen način in katera vprašanja je potrebno
zastaviti v prihodnje. Anketni rezultati, dopolnjeni s podatki, pridobljenimi iz statističnih
virov, atlasov, turističnih vodičev in drugih virov, naj bi služili za izdelavo spletnega orodja
za simuliranje in ovrednotenje sprememb kulturnega okolja, ki jih lahko predvidevamo, ko se
premikamo iz ene države v drugo. Orodje naj ne bi ostalo zgolj na opisni ravni, ampak naj bi
uporabnikom omogočalo interaktivno učenje o kulturnih razlikah, simulacijo in boljše
razumevanje kulturnih razlik (Krevs, 2007).
Cilj v bližnji prihodnosti, do katerega si prizadevajo tako diplomsko delo kot zgoraj omenjene
raziskave, je izdelava spletnega orodja za prostorsko simuliranje sprememb kulturnega okolja,
saj menimo, da po tovrstnem učnem pripomočku obstajajo velike potrebe med
najrazličnejšimi skupinami ljudi: popotniki, poslovneži, študenti na mednarodnih izmenjavah,
turističnimi agencijami, vladnimi in nevladnimi organizacijami, raziskovalci, pedagogi,…
Ob iskanju že obstoječih primerov tovrstnih interaktivnih spletnih orodij, uporabnih z
geografskega vidika, smo zasledili samo dve simulacijski igri. Real Lives je interaktivni
didaktični pripomoček za raziskovanje in učenje o življenju ljudi v različnih državah sveta
(Real lives..., 2006), Amazon Interactive pa je namenjen raziskovanju geografije in življenja
staroselcev v ekvadorski Amazoniji (Amazon interactive, 2007). Večina preostalih
simulacijskih iger, ki so jih izdelali strokovnjaki za medkulturne in komunikacijske študije, je
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namenjenih pridobivanju izključno komunikacijskih in vedenjskih znanj in veščin v tujih
kulturnih okoljih (SIETAR, 2006; Medianetworks, 2006; Berger, 2004).
Diplomsko delo predstavlja poskus iskanja takšnih metodoloških pristopov k prostorskemu
simuliranju sprememb kulturnega okolja, pri katerih bi bil poudarek na vpetosti kulture in
načina življenja prebivalcev v njihovo širše okolje.

1.1. Namen in cilja
Namen diplomskega dela je poskus prostorske simulacije sprememb kulturnega okolja na
potovanju med izbranimi evropskimi državami. Iskali bomo možne metodološke pristope k
simuliranju sprememb kulturnega okolja.
Cilja, ki smo si ju ob tem zastavili:
1. poiskati takšno geografsko definicijo kulturnega okolja, ki bo uporabna za namene
prostorskega simuliranja sprememb kulturnega okolja;
2. izdelati simulacijski model z izborom kazalcev kulturnega okolja.

2. Teoretična izhodišča
Ob pregledu obstoječih virov in literature smo ugotovili, da je prostorsko simuliranje
sprememb kulturnega okolja v (kulturni) geografiji še dokaj neobdelana tema.
Univerzitetni učbeniki kulturne geografije, napisani v ZDA, so zasnovani tako, da v uvodnih
poglavjih opredeljujejo raziskovalno polje kulturne geografije, v nadaljnjih poglavjih pa skozi
izbrane primere kulturnih značilnosti (religija, jezik, prehrana, urbanizem, turizem, popularna
kultura ipd.) analizirajo vpliv geografskega okolja na omenjene značilnosti in njihovo
prostorsko razporejenost ter obratno, vpliv kulturnih značilnosti na preoblikovanje
geografskega okolja in videz kulturne pokrajine. Druge stroke se znotraj omenjene tematike
osredotočajo na tiste vidike, ki so značilni za njihov lastni raziskovalni interes (tako smo na
primer največ raziskav nacionalnega značaja oz. nacionalnih stereotipov in vrednot pridobili s
področja socialne psihologije).
Široko raztresena strokovna in znanstvena spoznanja (kulturne) geografije, socialne
psihologije, kulturne antropologije, etnologije, sociologije, kulturoloških in komunikacijskih
študij smo zato sami poskušali povezati v takšna teoretična izhodišča, ki bi bila ustrezna za
namen diplomskega dela.
Še pred tem pa bomo opredelili osnovne pojme, ki jih uporabljamo skozi diplomsko delo, saj
jih večji del prihaja iz (ameriške) kulturne geografije in drugih strok, v slovenski geografiji pa
so manj znani (za bolj podroben pregled razvoja kulturne geografije v tujini in Sloveniji glej
Urbanc, 2002, str. 19-21).

2.1. Osnovni pojmi
Pojme bomo opredelili znotraj štirih večjih vsebinskih sklopov, in sicer kulturne geografije,
kulturnega okolja, prostorske simulacije in medkulturnega učenja, ki smo jih določili glede na
temo, namen in praktično uporabo diplomskega dela. Tema diplomskega dela je
4

kulturnogeografska, namen je poskus prostorskega simuliranja sprememb kulturnega okolja, z
diplomskim delom pa želimo prispevati k izdelavi spletnega simulacijskega orodja za učenje
o kulturnih razlikah in podobnostih (medkulturno učenje).

2.1.1. Kulturna geografija
Kulturna geografija se ukvarja z vprašanjem, kako človeška kultura oblikuje in usmerja
človeško delovanje, ki se odraža v edinstvenosti vsakega posameznega kraja na zemeljskem
površju in med ljudmi ustvarja raznolikost življenjskih stilov (Jackson, Hudman, 1990, str.
15, 17). Ker je pojem kulture širok, se na kulturno geografijo včasih gleda kot na sinonim za
družbeno geografijo, še bolj pogosto pa kot na podzvrst družbene geografije. Vendar se je
navkljub temu med večino sodobnih kulturnih geografov uveljavilo mnenje, da kulturna
geografija raziskuje načine, na katere se kultura vključuje v tematike družbene geografije (De
Blij, Murphy, 2003, str. 21).
Raziskovanje kultur med geografi se prekriva z raziskovanjem drugih družboslovcev in
humanistov, vendar jih od njih loči posebno zanimanje za načine, na katere kulture in družbe
prostorsko variirajo in delujejo. Kulturni geografi se ukvarjajo s skupinami ljudi, ki oblikujejo
kulture (Jordan, Rowntree, 1986, str. 4).
Z geografskega vidika je pomembna lastnost kulture, da je »tesno povezana s krajem;
edinstvenost vsake kulture se lahko deloma pripiše značilnostim kraja, iz katerega izvira«
(Shelley, Clarke, 1994, str. 39). Prostor oblikuje kulturo in obratno, kultura vpliva na prostor
(Zelinsky, 1992, str. 76).
Kultura je eden izmed najbolj zapletenih humanističnih in družboslovnih pojmov s številnimi
definicijami (Hall, 2002, str. 2), od katerih nobena ni napačna v smislu napačnega opisa
predmeta, vendar imajo različne namene in so bolj ali manj uporabne v različnih časih in
prostorih (Barker, 2004, str. 44). Po antropološki definiciji se beseda kultura navezuje na vse,
kar je značilno za način življenja ljudi, skupnosti, naroda ali družbene skupine, medtem ko je
definicija deljenih vrednot skupine ali družbe podobna antropološki, le z več sociološkega
poudarka (Hall, 2002, str. 2).
Široka definicija kulturo označuje kot »nenehno spreminjajoče se vrednote, tradicije,
družbene in politične odnose in svetovne nazore, ki jih ustvarja, si jih medsebojno deli in
preoblikuje skupina ljudi, ki jih skupaj povezuje kombinacija dejavnikov, ki vključujejo
skupno zgodovino, geografsko lokacijo, jezik, družbeni razred in religijo. Kultura je
dinamična, večplastna, zavita v kontekst; nanjo vplivajo družbeni, ekonomski in politični
dejavniki; je družbeno ustvarjena, naučena in dialektična« (Nieto, 1999).
V učbenikih kulturne geografije se uporabljajo antropološke in sociološke definicije kulture:
»Kultura je vseobsegajoč pojem, ki ne označuje zgolj celoten viden življenjski stil ljudi,
temveč tudi njihove prevladujoče vrednote in prepričanja« (De Blij, Murphy, 2003, str. 21).
»…celoten način življenja, skupen skupini ljudi. Naučene podobnosti v govoru, vedenju,
ideologiji, preživljanju, tehnologiji, sistemu vrednot in družbi povezujejo ljudi skupaj v
kulturo. Vsebuje komunikacijski sistem pridobljenih prepričanj, zaznavanj in drž, ki služijo za
dopolnitev in usmerjanje instinktivnega ali prirojenega vedenja« (Jordan, Rowntree, 1986,
str. 4).
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Kultura je definirana kot celotna zbirka vrednot, prepričanj, simbolov in tehnologije skupine
ljudi. Kultura obsega ideje in informacije, ki se jih posameznik mora naučiti, ko postaja član
kulturne skupine. Kultura je sestavljena iz prepričanj (religioznih, političnih), institucij
(pravnih, vladnih), tehnologije (veščine, sposobnosti) in orodij (stroji, oprema, pridelki), ki
ustvarjajo posebne elemente in vzorce v okolju (Jackson, Hudman, 1990, str. 17).
Za posamezne značilnosti kulture se v kulturni geografiji uporablja pojem kulturne poteze, za
skupino ljudi, ki živi na določenem ozemlju in je nosilka teh kulturnih potez, pa pojem
kulturna skupina:
»…kultura se navezuje na niz idej, prepričanj in navad, skupen ljudem znotraj družbe, ki
živijo na posebnem kraju ali regiji« (Shelley, Clarke, 1994, str. 39).
Razprava Benedicta Andersona o »zamišljenih skupnostih« (»imagined communities«)
opisuje, kako kulturne lastnosti nudijo osnove za povezovanja med ljudmi. Zamišljena
skupnost se od prvobitne skupnosti razlikuje v tem, da je neposredna komunikacija med
vsemi člani zamišljene skupnosti nemogoča, zato so člani zamišljenih skupnosti povezani
skupaj preko »globokega, horizontalnega tovarištva« (cv. Anderson, 2003; Greig, 2002, str.
227).
Vladajoča kultura v svoji domači regiji je znana kot narod. Narodi so skupki ljudi, ki si delijo
kulturne poteze in občutek etnične identitete ter se tako med sabo razlikujejo na temelju
jezika, religije in drugih kulturnih potez (Shelley, Clarke, 1994, str. 53, 54). Med elementi, ki
služijo za razlikovanje kultur, sta jezik in religija ponavadi med najbolj izrazitimi, saj skupni
jezik in religija učinkujeta kot neverjetno tesna vez med člani kulture (Nelson, Gabler,
Vining, 1995, str. 149).
Kulturne poteze »medsebojno ločijo posamezne človeške skupine in njihove posebne načine
življenja« (Nelson, Gabler, Vining, 1995, str. 119; Shelley, Clarke, 1994, str. 413).
Večino kulturnih potez lahko razvrstimo v tri kategorije: družbene, ideološke in tehnološke.
Družbene poteze obsegajo medsebojno delovanje med posameznikom in drugimi člani skupin
znotraj družbe. Vključujejo zakone, odredbe, pravila in standarde, ki jih sprejmejo družbe in
skupine za urejanje in upravljanje vedenja svojih članov. Ideološke poteze so družbeni sistem
prepričanj; vključujejo družbene filozofije, prepričanja, verovanja, mite in legende, kakor
tudi sredstva njihovega sporočanja. Med temi potezami so zlasti pomembne verske in
politične ideologije. Tehnološke poteze so orodja, tehnike in veščine, ki jih poseduje družba
in jih uporablja za oskrbo z hrano, obleko, bivališčem, materialnimi dobrinami, obrambo in
zabavo. So tesno povezane z značilnostmi in ravnijo gospodarske razvitosti (Nelson, Gabler,
Vining, 1995, str. 90-91). Ker so kulturne poteze med seboj tesno povezane in v vzajemnih
interakcijah, lahko spremembe v eni skupini kulturnih potez spodbudijo spremembe v drugih
dveh skupinah.
V diplomskem delu uporabljamo pojem kulturne značilnosti namesto kulturne poteze;
slednjega bomo ohranili le v navedbah iz kulturnogeografskih učbenikov. Namesto delitve na
družbene, ideološke in tehnološke kulturne poteze oz. značilnosti, pa uporabljamo delitev na
vidno in nevidno kulturo.
Kultura se pogosto »ponazarja« v obliki ledene gore, pri kateri je viden samo njen zelo
majhen del nad vodnim površjem, medtem ko veliko večji del, ki je njen temelj, nevidno leži
pod površjem. Enako je pri kulturi: njene vidne dele sestavljajo npr. arhitektura, umetnost,
prehrana, glasba, jezik, kulturne dimenzije, kot so družbene norme, vrednote, temeljne
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predpostavke o prostoru in času, odnos z naravo ipd. pa je veliko težje določiti. Vidni deli
kulture so zgolj odraz njenih nevidnih delov (Amorim, 2001, str. 2). Medtem ko se elemente
površinske kulture lahko povzame kot deljene simbole kulture, ki so očitno drugačni za
obiskovalce iz tujih držav, je globoka kultura skriti del, ki ni neposredno dostopen s
človeškimi čutili (Guirdham, 1999, str. 48).
Med nevidnimi kulturnimi značilnostmi bi zlasti izpostavili vrednote. Po antropologih
Kroeberju in Kluckhohnu (1952) ki sta analizirala 160 definicij kulture, so jedro kulture
vrednote, saj si člani kulturnega sistema medsebojno delijo niz idej in posebej vrednot, ki se
prenašajo (z ene generacije na drugo) preko simbolov, kulturo pa proizvajajo pretekla dejanja
skupine in njenih članov (Guirdham, 1999, str. 48). Kulturo predstavljajo skupne vrednote
skupin posameznikov, ki živijo na določenih prostorih (Shelley, Clarke, 1994, str. 64).
Vrednote služijo kot mehanizem družbenega nadzora, vendar so znotraj kulture nekatere
vrednote bolj pomembne kot druge. Nekatere so jedro, druge periferija. Osrednje vrednote so
stabilizirajoči mehanizmi, čeprav se lahko spremenijo, počasi in s težavo. Periferne vrednote
se spremenijo sorazmerno lahko. Katere vrednote so osrednje in katere obrobne med
kulturami variira. Posamezni član katere koli kulture ima še druge vrednote razen skupnih
vrednot z drugimi člani te kulture. Istočasno je lahko del več kot enega kulturnega sistema.
Kulturni konflikt se lahko pojavi tako znotraj osebe kot med ljudmi. Meje med kulturami so
slabo definirane in kulturo si lahko delijo ljudje iz ene ali več različnih geografskih lokacij,
vse dokler si delijo isti sistem interakcij med vrednotami. Vrednote in sistemi interakcij med
vrednotami se lahko spremenijo skozi čas, tako za posameznike kot za družbo (ali kulturo) kot
celoto (Guirdham, 1999, str. 50, 51).
Območje ali regija, naseljena z ljudmi, ki imajo nekaj kulturno skupnega, se imenuje kulturna
regija (Jordan, Rowntree, 1986, str. 440). Je regija, znotraj katere prevladujejo skupne
kulturne značilnosti (De Blij, Murphy, 2003, str. 574). Niz kulturnih regij oblikuje kulturni
prostor, kot so npr. evropski, anglo-ameriški, islamski, azijski,… (Fellmann, Getis, Getis
1992, str. 32), skupaj pa jih pogosto opisujejo kot geografske regije in prostore, saj njihova
definicija ne temelji zgolj na kulturnih značilnostih, temveč tudi lokacijskih in okoljskih (De
Blij, Murphy, 2003, str. 22).
V diplomskem delu je naše raziskovalno območje evropski kulturni prostor s šestimi
geografskimi regijami (Severna, Zahodna, Srednja, Južna, Jugovzhodna in Vzhodna Evropa),
znotraj katerih obravnavamo posamezne evropske države in njihova kulturna okolja.

2.1.2. Kulturno okolje
Med iskanjem geografske definicije kulturnega okolja smo ta pojem zasledili samo v dveh
učbenikih kulturne geografije, kjer se omenja samo trikrat in vsakič v drugačnem kontekstu. Z
upoštevanjem drugih (negeografskih) virov in literature bi si zgolj razširili mnogovrstno
pojmovanje kulturnega okolja, kar je po našem mnenju posledica tega, da tudi za pojem
kulture, ki je sestavni del te besedne zveze, ni mogoče najti neke enotne in vseobsegajoče
definicije.
Prva navedba po našem mnenju bolj ustreza opredelitvi same kulture, katere definicije smo že
omenjali:
»Vsako človeško bitje se rodi v kulturno okolje, ki vključuje navade, prepričanja, cilje,
tehnologijo in materialno lastnino kakor tudi sredstva za sporočanje ali prenos teh značilnosti
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ali kulturnih potez od posameznika do posameznika in od generacije do generacije« (Nelson,
Gabler, Vining, 1995, str. 90).
Druga navedba je bolj podobna definiciji kulturne pokrajine. To je pokrajina, v kateri se
vizualno manifestira kultura in njena interakcija z okoljem. Oblikovala jo je kulturna skupina,
ki naseljuje ozemlje (Jackson, Hudman, 1990, str. 28):
»Kulture, ki zavzemajo ali vplivajo na območje, pustijo svoj odtis na pokrajini. Pogosto lahko
en sam pejsaž, fotografija ali slika razodenejo kulturni milje, v katerem je bila narejena.
Arhitektura, način oblačenja, transportna sredstva in dobrine, ki se jih prenaša – vse to
razodeva določeno kulturno okolje« (De Blij, Murphy, 2003, str. 24).
Za namen diplomskega dela je najbolj ustrezna zadnja opredelitev, saj uvaja pojem okolja.
»Raziskovalno polje kulturne geografije, ki se ukvarja z vlogo kulture v človekovem
razumevanju, rabi in spreminjanju okolja« (De Blij, Murphy, 2003, str. 23).
Ker gre za geografski učbenik, predvidevamo, da sta imela avtorja v mislih geografsko okolje.
Geografsko okolje je definirano kot »splet za geografijo pomembnih naravnogeografskih in
družbenogeografskih pojavov, prvin in procesov, pomembnih za življenje ljudi« (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 112). S pojmom geografsko okolje označujemo tisto materialno
in prostorsko stvarnost, ki jo sestavljajo po eni strani naravne lastnosti zemeljskega površja ali
naravno okolje, po drugi strani pa človeška družba, ki je to naravno okolje s svojim delom
ponekod bolj, drugod manj bistveno preoblikovala (cv. Vrišer, 1998). Z geografskim okoljem
želimo torej označiti tisti materialni svet, v katerem živi in deluje že več tisočletij človeška
družba (Plut, 2004: 13).
Ljudje obvladujejo svoje naravno in družbeno okolje s sredstvi svojega »tradicionalnega
znanja«1 (Spradley, McCurdy, 1997, str. 6). Človeško preživetje je odvisno od kulturne
prilagojenosti, ki zahteva, da vsak posameznik postane specialist, zavezan malemu številu
kulturnih vrednot in si pridobi znanje in veščine posamezne skupnosti. Ta specializacija je
vodila k raznolikosti, ki se odraža v neštetih nasprotujočih si kulturah (Spradley, McCurdy,
1997, str. 9). Prostorsko različne navade in načini življenja so deloma posledica prostorskih
razlik v dostopnosti do virov in tehnologije za reševanje regionalno različnih problemov z
oskrbo s hrano, obleko in zavetjem (Shelley, Clarke, 1994, str. 65; Fellmann, Getis, Getis
1992, str. 31).
Francoski geograf Paul Vidal de la Blache (1845-1918) je kot regionalni geograf na človeka
gledal v njegovem fizičnem okolju (pays) ali znotraj njegovega kulturnega okolja (genre de
vie). Pays je naravna regija z nekaterimi homogenimi fizičnimi značilnostmi, medtem ko je
genre de vie način življenja ali lokalna kultura. Vključuje tradicije, institucije, jezik, navade,
hrano itn. (Paul Vidal…, 2007).
Nizozemski socialni psiholog Geert Hofstede definira kulturo v odnosu do njenega okolja kot
»vzajemen skupek skupnih značilnosti, ki vplivajo na odziv človeške skupine na njeno okolje.
Kultura določa edinstvenost človeške skupine na enak način kot osebnost določa edinstvenost
posameznika« (Hofstede, 2001, str. 10). Vrednote in prepričanja tvorijo jedro kulture
(Hofstede, 2001, str. 9), človeka usmerjajo pri sprejemanju odločitev in vplivajo na njegova
dejanja, ki se odražajo v okolju.

1

Po antropologu Spradleyju je kultura “…sistem prepričanj, znanja in vedenjskih navad…” (Spradley, McCurdy, 1997, str.
14).
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Ostergren v svoji knjigi »The Europeans. A Geography of People, Culture, and Environment«
pravi, da okoljski pogoji lahko omejujejo določena dejanja, hkrati pa ponujajo vrsto možnosti
in ljudje, odvisno od stopnje svojega kulturnega in tehnološkega razvoja, vzajemno delujejo s
svojim okoljem. To delovanje posledično vpliva na njihovo blaginjo in okolje samo in se
povratno odraža v evropskih kulturah in identitetah (Ostergren, Rice, 2004, str. 100).
Na tem mestu bomo ostali pri ugotovitvi, da je kulturno okolje bistveno opredeljeno z
odnosom med kulturo ter naravnim in družbenim okoljem na določenem prostoru. Bolj
podrobno smo geografske vidike njihovih medsebojnih vplivov razčlenili v nadaljevanju
diplomskega dela.

2.1.3. Prostorska simulacija
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2005) sta gesli simulacija in simulirati
razloženi kot: 1. simulacija: glagolnik od simulirati; 2. simulirati: delati, da je določeno
izmišljeno ali lažno stanje, dejanje videti kot resnično, hliniti; teh. umetno ustvarjati ustrezne
pogoje za opravljanje določenih nalog; elektr. simulirati sistem: ugotavljati spremembe, ki
nastanejo v sistemu, če se določene vrednosti, podatki spremenijo.
Navedene definicije lahko ponazorimo s konkretnim primerom simulacijskih iger, ki se
uporabljajo pri medkulturnem učenju, torej učenju o razlikah in podobnostih med svojo lastno
in drugimi kulturami.
Simulacijske igre so igre, ki jih uporabljamo za posnemanje in učenje modelov vedenja in
procesov, ki človeka postavijo v posebno vlogo, realno ali simulirano. Gre za metodo
izkustvenega učenja novega vedenja v varnem okolju. Simulacije so zelo močno orodje za
soočanje igralcev s svojimi predsodki in stereotipi. Igralci se učijo kritičnega mišljenja, ki jih
bolje pripravi na njihova dejanja v prihodnosti, in se hkrati soočajo s posledicami svojih
odločitev, naučijo pa se tudi prenašati teorije in modele, ki so jih raziskovali v simulirani
situaciji, v situacije resničnega življenja (Kella, 2000, str. 58).
V diplomskem delu smo se osredotočili na prostorsko simulacijo, saj smo poskušali simulirati
spremembe kulturnega okolja na potovanju med izbranimi pari evropskih držav, torej pri
prostorskem premikanju. V ta namen je naš cilj bila izdelava simulacijskega modela z
izbranimi kazalci kulturnega okolja.
Model je abstrakcija realnosti. Ta abstrakcija predstavlja kompleksno realnost na najbolj
preprost način, ustrezen za namene modeliranja. Najboljši model je vedno tisti, ki doseže
največji realizem z najmanjšo kompleksnostjo parametrov in modela. Modeliranje ni
alternativa opazovanju, ampak je lahko, pod določenimi pogoji, pomembno orodje za
razumevanje teh opažanj in razvijanje ter preizkušanje teorij. Opazovanje mora ostati najbolj
pomembni element znanstvenega raziskovanja. Model je abstrakcija realnega sistema in
zaznavanja tega sistema s strani modelarja. Modeliranje podpira pojmovanje in raziskovanje
vedenja predmetov ali procesov in njihove interakcije, s čimer prispeva k večjem
razumevanju problema in ustvarjanju hipotez (Wainwright, Mulligan, 2004, str. 7-8).
V diplomskem delu je naš cilj bil izdelava takšnega simulacijskega modela, s katerim bi
poskusili abstrahirati realni sistem kulturnega okolja in proces njegovega prostorskega
spreminjanja za osebo, ki potuje med svojo in tujo državo. Ker na to temo nismo zasledili
ustrezne in celovite (geografske) teorije, smo v teoretičnih izhodiščih zasnovali naš lasten
teoretični okvir. V skladu z zgoraj omenjeno zahtevo, da mora model temeljiti na čim manjši
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kompleksnosti parametrov smo v poglavju o metodah dela opravili izbor izmed množice
potencialnih kazalcev kulturnega okolja. V diplomskem delu predstavljamo zgolj poskus oz.
enega izmed možnih simulacijskih modelov, ki ga bo v prihodnosti seveda potrebno
izpopolnjevati.

2.1.4. Medkulturno učenje
Medkulturno učenje obsega raziskovanje, učenje in uporabo znanja o različnih kulturah,
njihovih razlikah in podobnostih. Istočasno obsega teoretični in akademski pristop ter
praktični, kot so učenje komuniciranja z ljudmi iz različnih kultur in življenje v različnih
kulturah. Pojem medkulturnega učenja se lahko razume na različnih ravneh. Na bolj
dobesedni ravni se navezuje na individualni proces pridobivanja znanja in vedenja, ki so
povezani z interakcijo različnih kultur. Na medkulturno učenje pa se lahko gleda tudi v širšem
kontekstu, kako lahko ljudje z različnimi kulturnimi ozadji živijo skupaj v miru, v skupnosti
in v konstantni interakciji. Učenje je v tem kontekstu razumljeno manj kot individualni
proces, ampak bolj kot proces k medkulturni družbi, onstran multikulturalizma (Amorim,
2001, str. 2).
V tesni vsebinski zvezi s pojmom medkulturnega učenja sta tudi pojma medkulturne
komunikacije in medkulturne kompetence, zato spodaj navajamo še njuni definiciji.
Medkulturna komunikacija je raziskovalno področje, ki poskuša ugotoviti in razumeti, kako
medsebojno komunicirajo ljudje z različnimi kulturnimi ozadji. Področje medkulturne
komunikacije vključuje antropologijo, kulturne študije, psihologijo in komunikacijo.
Poglavitne teorije medkulturne komunikacije temeljijo na delih, ki so raziskovala razlike v
vrednotah (ali kulturne dimenzije) med kulturami: Edward T. Hall, Geert Hofstede, Harry C.
Triandis, Fons Trompenaars, Shalom Schwartz. Te teorije so bile aplicirane na številna
komunikacijska področja, najbolj pa na splošno poslovanje, menedžment in marketing. V
angleščini se poleg izraza cross-cultural communication pogosto uporablja tudi izraz
intercultural communication (Answers: intercultural…, 2006). Razlika je v tem, da se izraz
cross-cultural na splošno uporablja pri proučevanju ali primerjanju omejenega števila kultur
(dveh ali več kultur) (Intermundo: cross-cultural, Answers: cross-cultural…, 2006), medtem
ko se izraz intercultural na splošno uporablja za primerjalne študije večjega števila kultur ali
za študije, ki poskušajo identificirati dimenzije, ki niso kulturno specifične (Intermundo:
intercultural, 2006).
Medkulturna kompetenca je sposobnost uspešne komunikacije z ljudmi iz drugih kultur,
sposobnost razumevanja njihovih posebnih konceptov razmišljanja, čustvovanja in vedenja,
brez predhodnih stereotipov. Kulture se lahko razlikujejo ne samo med kontinenti in narodi,
ampak tudi znotraj istega podjetja ali celo družine. Vsako človeško bitje ima svojo lastno
zgodovino, lastno življenje in zato v določeni meri tudi svojo lastno (geografsko, etično,
moralno, religiozno, politično, zgodovinsko) kulturo (Wikipedia: intercultural competence,
2007).
Medkulturne razlike med kraji se niso zabrisale niti v dobi globalizacijskih procesov in
pojavov.
Napredek komunikacijske tehnologije in razširjajoči se globalni ekonomski sistem sta močno
povečala priložnosti za interakcijo med geografsko ločenimi kulturnimi skupinami. Zaradi
medkulturne komunikacije je kultura dovzetna za zunanje vplive (Greig, 2002, str. 228-229).
Ljudje se prilagajajo zunanjim kulturnim pravilom, toda hkrati obdržijo prej obstoječe
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kulturne ideje in prakse. Posledica tega je vrsta sinkretizma, v katerem se elementi različnih
kulturnih virov kombinirajo na nove načine za oblikovanje nečesa novega (De Blij, Murphy,
2003, str. 449). Kljub temu je koncept lokalnih razlik še vedno pomemben, saj iste kulturne
oblike ali procesi nimajo enakega vpliva v različnih krajih, ker se kulture teh krajev
razlikujejo (De Blij, Murphy, 2003, str. 447).
Učenje in spoznavanje medkulturnih razlik in podobnosti med območji na zemeljskem
površju je torej pomembno tudi z vidika geografije.

2.2. Opredelitev in kazalci nacionalnega kulturnega okolja
Pri opredelitvi pojma kulturno okolje smo ugotovili, da ga bistveno določuje odnos med
kulturo ter naravnim in družbenim okoljem na določenem prostoru. S poznavanjem
značilnosti kulture, naravnega in družbenega okolja tega prostora in njihovih medsebojnih
interakcij, lahko nakažemo oz. napovemo možne prostorske spremembe kulturnega okolja za
nekoga, ki bo potoval iz svojega kulturnega okolja v drugo. V diplomskem delu smo jih zato
obravnavali kot glavne skupine kazalcev (sprememb) kulturnega okolja.
Poskuse prostorskih simulacij sprememb kulturnega okolja smo izvajali (posplošili) na
nacionalni ravni. Oseba, ki je potovala v drugo državo (z drugačno geografsko lego), se je
tako srečevala s pripadniki vladajoče kulturne skupine v državi (nacionalna kulturna skupina),
ki so nosilci kulture tega prostora.
S pojmom nacionalna kulturna skupina označujemo skupino ljudi, ki jih združujejo etnična
oz. narodnostna identiteta, jezik, religija in druge skupne kulturne značilnosti (vrednote,
vedenje, način življenja,…) na državnem ozemlju. Seveda je omenjena definicija nacionalne
kulturne skupine precej poenostavljena, saj je potrebno upoštevati variacije kulturnih
značilnosti tako znotraj same kulturne skupine kot preko državnega ozemlja.
Prebivalce Zahodne Evrope lahko obravnavamo kot eno samo kulturno skupino, kot različne
nacionalne kulturne skupine (npr. Francozi in Španci) ali kot manjše, regionalne kulturne
skupine znotraj nacionalnih skupin (npr. Flamci in Valonci v Belgiji) (Geography standard
10, 2006).
Za prostorske simulacije na nacionalni ravni smo se odločili, ker bi bilo v zastavljenih
vsebinskih in metodoloških okvirih diplomskega dela skoraj nemogoče upoštevati vse možne
variacije v kulturni(h) skupini(ah) neke države. Hkrati pa nacionalna kultura ostaja tudi v času
globalizacijskih procesov pomemben identitetni dejavnik skupnosti ljudi.
Na življenja Evropejcev še vedno v večini vplivajo institucije, zakoni in kulture držav, znotraj
katerih živijo, kar je v nasprotju s trenutnim mišljenjem o upadu nacionalne države in
prenosom politične in ekonomske moči na nadnacionalne in lokalne ravni (Ostergren, Rice,
2004, str. 18). Nacionalne skupnosti povezujejo skupaj institucije, ki državljane socializirajo v
skupne tradicije (Welzel, 2003, str. 351).
Stopnja nacionalne kulturne homogenosti variira od ene družbe do druge. Tudi če družba
vsebuje različne kulturne skupine, si te ponavadi med seboj delijo določene kulturne
značilnosti, ki naredijo njihove člane prepoznavne za tujce, s tem da pripadajo tej družbi
(Hofstede, 2001, str. 10).
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Razlike med vrednotami članov različnih religij znotraj določene družbe so na primer veliko
manjše kot mednacionalne razlike. Medkulturne razlike postanejo del nacionalne kulture in se
prenašajo naprej preko izobraževalnih institucij in množičnih medijev (Inglehart, Baker, 2000,
str. 19). V nadaljevanju bomo, z navajanjem primerov iz evropskih kulturnih okolij, analizo
izbranih kazalcev kulturnega okolja ter izvajanjem poskusov prostorskih simulacij, poskušali
nakazati obstoj medkulturnih razlik (in podobnosti) med evropskimi državami.
S pojmom nacionalno kulturno okolje pa v diplomskem delu označujemo prostorsko zamejen
splet interakcij med nacionalno kulturno skupino, kot nosilko kulture, in njenim geografskim
okoljem, torej naravnim in družbenim okoljem, na državnem ozemlju. Geografska lega
(države), naravno in družbeno okolje ter kultura (kulturne značilnosti nacionalne kulturne
skupine) so torej bistveni za opredelitev nacionalnega kulturnega okolja in so hkrati glavne
skupine kazalcev kulturnega okolja.
Če želimo simulirati in interpretirati prostorske spremembe kulturnega okolja, moramo
najprej (s)poznati in interpretirati njegove kazalce. V nadaljevanju smo zato poskusili na
kratko interpretirati geografske vidike interakcij med skupinami kazalcev »geografska lega in
naravno okolje« ter »družbeno okolje in kultura« na posameznih primerih iz evropskih
nacionalnih kulturnih okolij, saj naš namen ni predstavitev celovite podobe evropskega
kulturnega prostora. Bolj podrobno in natančno pa smo za izdelavo simulacijskega modela
izbrali posamezne kazalce iz obeh skupin v poglavju o metodah dela.

2.2.1. Geografska lega in naravno okolje
Informacije o geografski legi države na zemeljskem površju nam oblikujejo prvo splošno
predstavo o umeščenosti njenega kulturnega okolja znotraj pokrajine, npr. ali država leži ob
morju, na otoku, polotoku, v goratem svetu ipd. Po 2. definiciji Geografskega terminološkega
slovarja pomeni namreč geografska lega: »umeščenost določenega pojava znotraj pokrajine«.
1. definicije, ki pravi, da je geografska lega: »lega določene točke na Zemljinem površju,
določene z zemljepisno dolžino in širino« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 439) v
diplomskem delu nismo uporabljali kot kazalca kulturnega okolja, ker menimo, da se opis
umeščenosti države znotraj (evropske) pokrajine bolj nazorno navezuje na nadaljnje kazalce
iz naravnega okolja (podnebje, površje, rastlinstvo,…).
Geografska lega je tudi izhodišče za določitev geografskega položaja države, ki je po
definiciji: »lega kraja ali območja glede na sosedstvo, s katerim se primerja« (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 439). Tudi tega kazalca nismo posebej uporabljali oz.
izpostavljali, ker smo že na podlagi interpretacije kazalca geografske lege kulturnega okolja
pravzaprav nakazali tudi njegov geografski položaj. Hkrati pa smo se usmerjali po avtorjih
Držav sveta 2006 (Natek, Natek, 2006), ki poleg opisa lege države med pokrajinskimi
enotami, dodajata še informacije o legi v geografskih regijah, zaradi česar menimo, da je
zadosti informativen kazalec.
Glede na geografsko lego, podnebje, gospodarsko usmerjenost in razvitost ter skupne
zgodovinske in kulturne značilnosti delimo Evropo na šest geografskih enot: Vzhodno,
Srednjo, Severno, Zahodno, Južno in Jugovzhodno Evropo (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006,
str. 9). Posebej bomo izpostavili Srednjo Evropo zaradi njene kulturne pestrosti.
Srednja Evropa je »nekakšno prehodno območje med evropskim zahodom in vzhodom ter
severom in jugom, in sicer tako v naravnem kot družbenem pogledu« (Senegačnik, Lipovšek,
Pak, 2006, str. 62). Pojmovanje Srednje Evropa kot posebne geografske enote se je bolj kot v
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naravnem uveljavilo v družbenem oz. kulturnem pogledu, saj jo je zaznamovala skupna
zgodovina (nemško cesarstvo, habsburška monarhija), skozi katero so se, navkljub težnjam po
prevladi nemških narodov, na tem območju izoblikovale skupne kulturne značilnosti, zaradi
katerih lahko govorimo o »skupnih kulturnih vzorcih ali kar skupnem srednjeevropskem
kulturnem prostoru« (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006, str. 62).
Vendar je nadaljnja blokovska delitev Evrope po 2. svetovni vojni, vodila v različen politični
in gospodarski razvoj, zaradi katerega nekateri Srednjo Evropo še naprej delijo na zahodno
Srednjo Evropo (Nemčija, Švica, Avstrija in Liechtenstein) ter vzhodno Srednjo Evropo
(Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Slovenija) (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006, str.
62). Ta delitev odseva tudi delitev na germansko in slovansko jezikovno skupino, z izjemo
Madžarske (ugrofinska skupina) ter Švice, ki ima štiri uradne jezike (nemški, francoski,
italijanski in retoromanski); Švica je primer države, katere kulturno okolje odseva (jezikovno,
narodnostno, versko) njeno sosedsko lego z Nemčijo, Liechtensteinom, Avstrijo, Italijo in
Francijo. Versko je, nasprotno kot jezikovno, Srednja Evropa dokaj homogena, saj je v vseh
srednjeevropskih državah večina prebivalstva katoliške veroizpovedi, razen v Nemčiji in Švici
z močnim odstotkom protestantske religije.
Poseben primer v evropskem kulturnem prostoru so t.i. »žepne državice«, saj so še posebej
kulturno, zgodovinsko, gospodarsko in politično vezane na svoje sosednje države: Andora na
Francijo in Španijo, Liechtenstein na Avstrijo in Švico, Monako na Francijo, San Marino in
Vatikan na Italijo.
Povezave med naravnim okoljem in kulturo so, navkljub tehnološkemu razvoju in
globalizacijskim učinkom, še zmeraj razpoznavne v evropskih kulturnih okoljih. Odražajo se
na številne načine, od prilagoditev človeškega organizma na okolje, prehrane, obleke, jezika,
do arhitekture, umetnosti, preživljanja prostega časa, gospodarskih panog ipd. Istočasno pa
človek s svojo kulturo pomembno (pre)oblikuje naravno okolje, v katerem živi, kar se odraža
v videzu kulturne pokrajine.
Za večino Evropejcev imajo morja kot okoljski vpliv določen pomen v njihovih življenjih,
bodisi fizični, ekonomski ali zgolj rekreacijski. Tako vplivajo na podnebje, prehrano,
dohodek, prostor preživljanja prostega časa, trgovino. Vendar imajo morja vsak svoj lastno
»osebnost«. Sredozemsko morje je miroljubno in sončno, Atlantski ocean je moderno morje
dobička in moči, na severu so morja težkega dela, ribolova, nafte, zemeljskega plina in
trgovine (Ostergren, Rice, 2004, str. 37, 102, 103). Na jugu dediščina starih civilizacij, stik s
severno Afriko in Azijo, stik krščanstva z islamom, na severu svet Vikingov, sag in lososov,
na zahodu neskončnost oceana in prekomorskih osvajanj. Morje osamlja in obenem povezuje,
morja in celine so tesno prepleteni. Morje ima pomembno mesto v umetnosti in simboliki
evropskega človeka in je s svojo dolgo zgodovino bistven element za utrditev skupne
evropske kulturne identitete (Mollat du Jourdin, 2004).
Pomen obmorske geografske lege, ki ustvarja skupen kulturni prostor med državami in
podobne poteze v kulturni pokrajini in gospodarskem preživljanju prebivalstva, je npr.
razviden pri sredozemskih državah.
Sredozemske države so območje kulturnih stikov med Evropo (Španija, Francija, Monako,
Italija, Malta, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Albanija, Grčija in
Ciper), Afriko (Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt) in Azijo (Turčija, Sirija, Libanon,
Izrael). V širšem smislu se k sredozemskim državam uvrščajo še Makedonija, Portugalska,
San Marino, Srbija in Vatikan, čeprav ne mejijo na morje, zaradi svoje mediteranskega
podnebja, živalstva in rastlinstva ter kulturne navezanosti na druge mediteranske države
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(Wikipedia: mediterranean countries, 2007). Države, katerim je skupno mediteransko
podnebje, zaznamuje lega ob Sredozemskem morju, površje (obalne ravnice, gorato zaledje),
posebna kulinarična tradicija (ribe, oljčno olje, vino, žitarice), rastlinstvo (borovi gozdovi,
oljčni nasadi), gospodarstvo (poljedelstvo, ovčereja, ribolov), množični turizem.
Podobno kakor morja, svoj pečat v evropskih kulturnih okoljih puščajo tudi gore. Šaver, avtor
monografije o kulturnem pomenu Triglava v slovenskem prostoru, pravi, da so se v luči
velikih religijskih ideologij gore pogosto razkrivale kot prostor svetega in spiritualnega, kot
nekaj radikalno drugačnega svetu znanega, kot središče lokalnih regij, dežel in pokrajin
(Šaver, 2005, str. 261). Privlačnost gora je povezana z lepoto in divjino ter romantičnimi
pojmi svobode in zatočišča za ljudi, kulture in ideje. So redko poseljeni kraji in o ljudeh, ki
tam živijo, se tradicionalno misli kot dokaj zakotnih in robatih. Alpe so posebej privlačne
zaradi svoje snežne odeje in ledenikov. Gore so imele pomembno vlogo v ohranitvi
baskovske kulture v severni Španiji ter preživetju retijskih jezikov v vzhodni Švici in
italijanskih Alpah. Gorska pokrajina je tudi predmet umetniškega navdiha, kakor je Škotsko
višavje z vrhovi, slapovi in jezeri v Lake Districtu bilo za pesnike Wordswortha, Coleridga in
Southeya. Gorske pokrajine so hkrati tudi dom tradicionalnemu načinu življenja, ki se je skozi
stoletja prilagodil skromni in nerodovitni zemlji z ekstenzivno živinorejo (Ostergren, Rice,
2004, str. 106-107).
Naravno okolje ima tudi pomemben vpliv na izoblikovanje stereotipov o kulturnem okolju.
Tako je raziskava British Councila med mladimi v ZDA o prebivalcih Velike Britanije
razkrila, da jih kar 60% meni, da je Velika Britanija preveč mrzla in deževna in bi raje
študirali v bolj sončnem podnebju (Pale People…, 2004).2
Rastlinstvo in živalstvo zavzema v kulturnem okolju pomembno vlogo v prehrani,
zdravilstvu, načinih ekonomskega preživljanja, nacionalni mitologiji oz. ljudskem izročilu.
Skupaj z drugimi elementi naravnega okolja, tesno povezanimi s kulturo naroda, lahko
pogosto prerastejo v uradne ali neuradne nacionalne simbole, npr. tulipan na Nizozemskem,
lovor v Grčiji, lipa v Sloveniji, orel v Albaniji, medved in sibirski tiger v Rusiji, bik v Španiji,
buldog v Angliji (Eupedia, 2007; Wikipedia: national emblem, 2007). Večina evropskih
najbolj pomembnih rastlinskih in živalskih simbolov ima zelo globoke korenine v zgodovini,
legendah, religiji ali mitologiji. Najbolj znana evropska nacionalna ptica je galski petelin, star
in neuraden simbol Francije. Finski rjavi medved, norveški los in ciprski muflon so eni izmed
redkih sesalcev med nacionalnimi živalmi v Evropi. Vendar je rjavi medved hkrati najbolj
znan emblem Rusije, lev pa Velike Britanije in Španije. Latvija ima pikapolonico za svojega
nacionalno žuželko. Najbolj znane evropske rože so angleška vrtnica, francoska bela lilija,
irska detelja in nizozemski tulipan. Najbolj znana evropska drevesna simbola sta lovorova
veja in oljka, dediščina antične Grčije (European symbols, 2007).

2

Po načelu okoljskega determinizma naj bi fizično okolje, zlasti podnebje, oblikovalo ljudi, njihova dejanja in njihove misli.
Vendar okoljski dejavniki sami ne morejo utemeljiti kulturnih variacij po svetu, saj so ljudje in ne okolja, dinamične sile
kulturnega razvoja (Fellmann, Getis, Getis, 1992, str. 33). Posledica doktrine okoljskega determinizma je bilo mišljenje, da
imajo ljudje iz različnih regij določene veščine in hkrati nimajo drugih, zgolj zaradi svojega rojstnega kraja. V sodobnem
času se na okoljski determinizem gleda bolj kot na akademsko racionalizacijo rasistične in imperialistične politike kot na
genialno geografsko teorijo. Pomanjkljivost te teorije leži prav tako v tem, da poudarja samo enosmerne interakcije med
ljudmi in njihovim okoljem. Ljudje imajo namreč velik vpliv na svojo okolico in spreminjajo pokrajino v skladu s svojimi
potrebami. Paul Vidal de la Blache velja za začetnika regionalne teorije, ki osvetljuje odnos človek-zemlja z vidika osebnega
in kulturnega razvoja, kar je pozneje postalo znano pod imenom posibilizem. Okolje omejuje in ponuja možnosti za osebni in
kulturni razvoj, toda ljudje se lahko selektivno odzivajo na kateri koli dejavnik na številne načine. Te odločitve so
manifestacija njihove kulture ali načina življenja (genre de vie) (Paul Vidal…, 2007).
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Gozdnatost nekega ozemlja ima lahko pomemben vpliv na uporabo tradicionalnih gradbenih
materialov. Na sredozemskem, kakor tudi v mnogih predelih Francije in Britanskega otočja,
se je tradicionalno uporabljal kamen, saj je na teh območjih pomanjkanje gozda. Nasprotno so
tradicionalne lesene gradnje razširjene preko bolj gozdnatih predelov vzhodne Srednje Evrope
in preko večine Vzhodne Evrope in Skandinavije. Pol lesene pol opečnate gradnje so v
osrednjem območju Evrope, predvsem v Nemčiji ter v severni Franciji in nižinski Veliki
Britaniji. Take gradnje sovpadajo z območjem zmerne deforestacije, kjer so drugi materiali
predstavljali bolj ekonomično rešitev kot les (Ostergren, Rice, 2004, str. 100-101).
Primeri združenj, kot so Obdonavske (Danube Cooperation, 2007), Alpske (CIPRA, 2007) in
Sredozemske države (Euromediterranean foundation…, 2007), kažejo na to, kako so lahko
naravne značilnosti hkrati tudi pomemben člen kulturnega, ekonomskega, naravovarstvenega
in političnega dialoga med državami.
Z naštetimi primeri smo želeli zgolj na ilustrativen način nakazati možnosti interpretacije
kazalcev kulturnega okolja, ki jih obsega skupina »geografska lega in naravno okolje«.
Kulturne, naravne in družbene značilnosti geografske regije, lega ob morju, gorovja in reke, ki
povezujejo države, podobo kulturne pokrajine, naravne značilnosti, ki vplivajo na arhitekturo
bivališč, način prehrane, rekreacijo, rastline in živali, ki nosijo nacionalni pomen itn., so le
nekateri izmed številnih interpretativnih vidikov omenjenih kazalcev kulturnega okolja.

2.2.2. Družbeno okolje in kultura
Skupina kazalcev »družbeno okolje in kultura« je veliko bolj kompleksna od prejšnje, saj je
že jasno definiranje razlik med družbo in kulturo težavno. Medtem ko smo z opredelitvijo
kulture imeli manj težav, saj smo njene poglavitne geografske vidike obravnavali v
predhodnih poglavjih, smo se pri določitvi kazalcev iz družbenega okolja oprli na kazalce iz
poročil o človekovem razvoju, ki jih izdeluje organizacija Združenih narodov, ter uvodne
razlage avtorjev (Hanžek, Gregorčič, 2001) slovenske različice poročila, ki je bil posebej
namenjen kulturnemu vidiku človekovega razvoja. V analizah človekovega razvoja je namreč
pomemben poudarek tudi na človekovih vrednotah, za katere smo že ugotavljali, da tvorijo
(nevidno) jedro kulture.
Bolj podroben izbor druge skupine kazalcev smo predstavili v poglavju o metodah dela, v
nadaljevanju pa podajamo nekaj splošnih primerov interpretacij tovrstnih kazalcev kulturnega
okolja. Najprej bomo opredelili pojem človekovega razvoja in njegovo povezanost s
kulturnim vidikom oz. človekovimi vrednotami.
Države se razlikujejo po stopnji gospodarske in družbene razvitosti, pa tudi po kulturi in
vrednotah, ki še posebno pomembno določajo razvoj in potrebe ljudi. Ko govorimo o razvoju,
se najpogosteje pojavljata dva različna pristopa: eden vidi cilj v maksimiziranju materialnega
bogastva družbe, drugi pa v maksimiziranju kakovosti življenja vsakega posameznika.
Koncept človekovega razvoja je predvsem drugo, hkrati pa daje drugačen poudarek smislu
gospodarskih aktivnosti, katerih temeljni cilj ni čim večja gospodarska rast, ampak
izboljševanje človekovega življenja. Pomembna je le gospodarska rast, ki prispeva k
izboljševanju človekovega razvoja, zmanjševanju revščine in neenakosti med ljudmi in ki ne
uničuje okolja. Človekov razvoj pomeni širitev možnosti in pogojev izbire ljudi, za kar je
potrebno zadovoljiti tri osnovne pogoje: živeti dolgo in zdravo življenje, biti izobražen in
informiran ter imeti dostop do temeljnih virov, ki so potrebni za ustrezen življenjski standard.
Pri načrtovanju človekovega razvoja moramo upoštevati sočasno prepletanje ekonomskega,
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socialnega, kulturnega in okoljskega vidika družbenih odnosov, torej vsega, kar dviguje
kakovost življenja vsakega posameznika (Hanžek, 2001, str. 12, 13, 14).
Za analizo človekovega razvoja je pomembna analiza vrednot in stališč, saj ekonomski,
politični in socialni dejavniki vplivajo na kulturne vzorce družbe, in obratno, vrednotne
orientacije v družbi in med družbami vplivajo na ekonomske, politične in socialne dejavnike
(Gregorčič, 2001, str. 33). Združeni narodi tako pri svojih analizah človekovega razvoja
uporabljajo izsledke Svetovne raziskave vrednot (WVS, 2006; priloga 3), uporabili pa so jih
tudi v slovenskem nacionalnem poročilu (Poročilo o človekovem…, 2001). Pomembno
spoznanje WVS je, da so družbeno-ekonomski kazalci povezani s človekovimi vrednotami.
Zgodnje faze gospodarskega razvoja imajo velike vplive na pričakovano življenjsko dobo in
človeško srečo, toda ekonomski razvoj sčasoma doseže točko pojemajočih vplivov, ne samo
na pričakovano življenjsko dobo temveč tudi človeško srečo. To vodi k postopnemu toda
temeljnemu premiku v osnovnih vrednotah in ciljih ljudi naprednih industrijskih družb.
Družbe na zgodnjih stopnjah krivulje poudarjajo ekonomsko rast za vsako ceno, toda ko
prestopijo dani prag, začnejo poudarjati kvaliteto življenja. Za to točko dejansko ni razmerja
med dohodkom in osebno blaginjo. Irci so bolj srečni kot Nemci, čeprav so Nemci dvakrat
bogatejši. Tajvanci so srečni enako kot Japonci, čeprav so Japonci trikrat bogatejši. Razlike
med naprednimi industrijskimi družbami (npr. nordijske družbe se uvrščajo nad Nemčijo ali
Japonsko), odsevajo dejavnike življenjskega stila bolj kot ekonomski determinizem
(Inglehart, 2000, str. 218-219; priloga 7).
V zadnjih tridesetih letih je prišlo zlasti v visoko razvitih državah blaginje do tako
imenovanega postmodernega kulturnega preobrata – sindroma kulturnih sprememb, ki ga
obeležuje nov sistem vrednot, izoblikovanih v razmerah ekonomske (socialne) in fizične
varnosti. Za proces postmodernizacije je značilno zavračanje vseh oblik oblasti (državne,
tradicionalne, cerkvene itn.), visoka stopnja demokratične kulture (strpnost, zaupanje, enakost
itn.), težnje po posameznikovi socialni in emocionalni blaginji (zadovoljstvo, sreča, možnosti,
prosti čas, samouresničevanje itn.), aktivna participacija na vseh ravneh, avtonomni
posameznik, večja osveščenost o varstvu okolja, pravicah žensk, homoseksualcev, večja
strpnost do tujcev in do različnosti v načinu življenja nasploh (Gregorčič, 2001, str. 35).
Kazalci iz družbenega okolja, ki pokrivajo vidik človekovega razvoja in kvaliteto bivanja, so,
kakor smo lahko ugotovili, neločljivo povezani s kulturnimi vrednotami, kar se navsezadnje
kaže tudi v splošnem načinu življenja ljudi.
Medsebojne razlike (in podobnosti) v vrednotah in načinu življenja pridejo zlasti do izraza, ko
določeno kulturno okolje proučujemo s kazalci etnične, jezikovne in religijske identitete
različnih kulturnih skupin, ki ga sooblikujejo.
Danes večina ljudi živi v mestih in velikih urbanih območjih, za katera je v večini primerov
značilna mešanica ljudi in kultur (Hannerz, 1996). Koncentracija velikega števila imigrantov
iz nekdanjih kolonialnih območij iz Afrike, Azije in Karibov kakor tudi iz bolj revnih držav
vzhodne in južne Evrope, je v veliko zahodnoevropskih mestih prispevala k naraščajoči
socialni diferenciaciji in prostorsko različnim imigrantskim soseskam (Ostergren, Rice, 2004,
str. 280, 281).
Mesta so prostorska območja pod največjim vplivom globalizacijskih tokov, ki so s sabo
pripeljali ljudi, drugega etničnega izvora, bodisi izven državnih meja ali pa etnične manjšine
znotraj njih. Zato je za mesta značilna visoka stopnja medkulturne komunikacije. Takšna
mešana etnična sestava pušča močan pečat na način življenja, vrednote, prehrano, arhitekturo.
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London je značilen primer mešanice skupnosti in kultur (ameriška, kanadska, kitajska,
francoska, nemška, indijska, italijanska, japonska, korejska, španska). Indijska skupnost
predstavlja več kot tretjino vseh narodnosti iz Indije v Veliki Britaniji. Indijske organizacije
so v Londonu prisotne že od 1950-ih in pomembno zaznamujejo številne vidike življenja v
Londonu, delujoč na področjih kulture, politike in ekonomije. V Londonu sta dve sikhovski
šoli, ena hindujska in 40 muslimanskih. Poleg številnih azijskih restavracij, specializiranih za
različne indijske regionalne kuhinje, so tu še indijske trgovine, knjige, revije in drugi mediji.
Indijska skupnost prispeva h kulturnemu utripu mesta z različnimi kulturnimi prireditvami,
živo glasbo, plesom, umetniškimi razstavami, obrtniškimi izdelki, festivali bollywoodskega
filma, ki je postal sestavni del londonskega filmskega prizorišča, z obeležji verskih praznikov
ter hindujskimi, sikhovskimi, muslimanskimi, zoroastrskimi in džainističnimi templji
(London Communities, 2006).
Seveda pa tudi obratno, gostiteljska kultura vpliva na imigrantsko. Druga generacija turške
etnične skupnosti v Nemčiji govori mešani jezik, ki odraža veliko vsakdanjih življenjskih
dejavnosti in dogodkov oz. prepletanje turškega in nemškega življenjskega stila. V tretji
generaciji so se vidno spremenili celo telesna govorica, obrazna mimika, kretnje in drže telesa
od izvorne turške etnične kulture do gostiteljske nemške. Ker so se Turki prvič naselili v
Nemčiji v 1970-ih, je turški jezik v svoj besednjak vključil veliko nemških izrazov, medtem
ko je turški jezik imel manj vpliva na nemški, z izjemo nekaj izrazov, povezanih s prehrano
(döner kebab). Nasprotno, večina turških metafor in simbolov, ki so našli svoje mesto v
pogovorni nemščini, nosi negativni pomen (Tan, Waldhoff, 1996).
Skupen jezik omogoča članom kulture, da si delijo svoje ideje, prepričanja, izkušnje, stališča,
cilje in tehnologijo, omogoča obogatitev in rast kulture kot tudi prenos te kulture z ene
generacije na drugo (Nelson, Gabler, Vining, 1995, str. 149). Z raziskovanjem jezika in
njegovega razvoja lahko vidimo številne vezi in sposojanja med kulturami, podobnosti in
razlike. Odraža vrednote in stališča, ki ležijo v osrčju kulture in je temeljni element identitete
posameznika in njegove pripadnosti skupnosti (Ostregren, Rice, 2004, str. 35).
Takšen primer so »keltski narodi«, pojem, ki se uporablja za območja v Evropi, naseljena s
pripadniki keltske kulture, zlasti govorci keltskih jezikov. Ta keltska območja so v Veliki
Britaniji (Škotska, Wales, Cornwall, otok Man), na Irskem in v Franciji (Bretanja). Zaradi
svoje lokacije, večinoma na severozahodnih predelih navedenih držav, se omenjajo tudi kot
»keltski pas« ali »keltski rob«, vendar se, zaradi včasih negativnih konotacij teh
poimenovanj, prebivalci teh območij bolj nagibajo k uporabi termina »keltski narodi«. Keltski
jeziki in kulturne organizacije delujejo pod okriljem »keltske lige«, politične in kulturne
organizacije »keltskih narodov« in imajo tako pomembno vlogo v vsakdanjem življenju
prebivalcev. Njen glavni namen je prispevati k prizadevanjem šestih »keltskih narodov« k
politični, kulturni, družbeni in ekonomski svobodi. Borijo se za ponovno združitev Irske in
povrnitev province Loire-Atlantique k Bretanji. Poleg skrbi za ohranitev keltskih jezikov, je
»keltska liga« pripomogla k vrnitvi zgodovinskih artefaktov, ki so bili prenešeni iz »keltskih
držav« v muzeje zunaj tega območja (Wikipedia: celtic countries, 2007).
Skupina keltskih jezikov je primer, kako se na podlagi jezikovne pripadnosti utemeljujeta
kulturna in geografska. Podobno se za kulturno, politično in ekonomsko samostojnost borijo
tudi Baski (baskovski jezik je predindoevropski jezik) na območju severovzhodne Španije in
jugozahodne Francije.
Tudi religija je pomemben kazalec kulturnega okolja, saj ni omejena zgolj na teološko
področje, temveč nudi »življenjski pogled na človeško življenje in okolje, v katerem živi ter
oblikuje številne vsakdanje elemente v družbi, kot so vedenje, umetnost, sekularno in
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religiozno arhitekturo« (Ostregren, Rice, 2004, str. 165). Usmerja in vpliva na vsakodnevno
življenje svojih članov, od obleke, hrane in pijače, praznikov, zdravljenja bolezni do
medsebojnih odnosov (Nelson, Gabler, Vining, 1995, str. 149). Je tesno povezana z družinsko
strukturo, vpliva na regulacijo spolnega vedenja in socializacijo otrok. Ravno tako kot jezik,
je tudi religija temeljni element posameznikove identitete in članstva v širši skupnosti, vendar
je za razliko od jezika, veliko bolj bistvenega pomena za preživetje skupine. Iz tega razloga
lahko rivalstvo med religijami povzroči veliko večje antagonizme kot med jeziki (Ostregren,
Rice, 2004, str. 165).
Bosna in Hercegovina je nazoren primer države, katere usodo sta pomembno zaznamovali
verska in etnična sestava. Prebivalstvo je razdeljeno na tri večinske etnične skupine,
Bošnjake, Srbe in Hrvate. Za prisotnost teh etničnih in verskih skupin je potrebno poseči v
zgodovino (Otomansko cesarstvo) in sosedstvo (Hrvaška, Srbija, Črna gora). Vsak s svojo
veroizpovedjo (muslimansko, pravoslavno in katoliško) in uradnim jezikom (bošnjaškim,
srbskim, hrvaškim), kar se odraža v ozemeljskih delitvah države kot posledico vojne,
neodobravanjem porok med pripadniki različnih veroizpovedi oz. etnične pripadnosti,
nenazadnje pa v arhitekturi (pravoslavne in katoliške cerkve, muslimanske mošeje, grobnice,
fontane, hiše, pokopališča, kavarne), verskih praznikih, imenih in priimkih, pisavi (latinica in
cirilica), obleki, prehrani (prevladujejo jedi, turškega izvora, kot so sarma, polnjena paprika,
baklava, kebab, jogurt, burek, turška kava, srbske žgane pijače, hercegovska vina in siri,
prehranski tabuji – svinjina prepovedana za muslimane), nacionalnih simbolih (polmesec,
zelena barva in lilija pri muslimanih).
Posebej bi izpostavili še kulturno ustvarjanje ljudi v umetnostnem pomenu besede. Tako je
npr. za razumevanje nacionalnih (realnih ali mitičnih) junakov (npr. Skenderbeg v Albaniji,
Kralj Artur v Veliki Britaniji) in epov (Kalevala na Finskem) potrebno poseči v mitološko in
folklorno izročilo. Tudi elementi kulturne dediščine ali pa umetniki sami pogosto postanejo
»državni emblemi« (Eifflov stolp v Franciji, Partenon v Grčiji, Michelangelo v Italiji).
Ugotovimo lahko, da skupina kazalcev »družbeno okolje in kultura« meri kulturno okolje
skozi življenjski standard prebivalcev, kvaliteto življenja, ekonomsko preživljanje, socialno in
spolno enakopravnost, vrednote, etnično, jezikovno in religijsko pripadnost, način življenja,
kulturno ustvarjanje ipd. To se le nekatere izmed nakazanih možnosti interpretacije omenjenih
kazalcev kulturnega okolja.

2.3. Potovanje in prostorska sprememba kulturnega okolja
Naša identiteta je v veliki meri zaznamovana s krajem, v katerem smo se rodili, odraščali in v
katerem živimo. Pripadnost kulturni(m) skupini(am) in kulturnem okolju tega kraja
zaznamuje naše vrednote, vedenje, način življenja. Kulturne spremembe ob prihodu v drugo
državo doživljamo v veliki meri zato, ker je naša (kulturna) identiteta zaznamovana s krajem,
v katerem smo se rodili in od koder smo prišli.
Za večino ljudi je kraj rojstva eden izmed najbolj močnih determinant življenjskih izkušenj.
Celo v moderni dobi migracij, potovanj, globalnih interakcij in množičnih komunikacij, se
velika večina ljudi ne premakne daleč od svojih rojstnih krajev in celo tisti, ki se, so pod
vplivom tega, kje so rojeni. Prvi jezik, ki se ga naučimo, prve jedi, ki jih jemo, prva religija,
ki se je zavedamo, prva obleka, vse to in še veliko več, je povezano z rojstnim krajem (De
Blij, Murphy, 2003, str. 4). Osebna identiteta, identiteta skupnosti in nacionalna identiteta je
zakoreninjena v kraju in pripadnosti kraju (Geography standard 4, 2006).
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Ko se s takšnim kulturnim ozadjem podamo na pot v drugo državo, se ob vstopu v tuje
kulturno okolje in ob stiku z njenimi prebivalci, v nas sprožijo psihološki in vedenjski
mehanizmi, pogojeni z doživljanjem kulturnih sprememb. Bolj ko se države razlikujejo po
svojih kulturnih okoljih, bolj intenzivne spremembe kulturnega okolja bo izkusila oseba, ki
potuje med svojo in drugo državo.
Kako in kam se premikamo tekom življenja, ljudi, ki jih srečamo in kaj smo zmožni videti in
pridobiti, vse to je povezano z geografijo, kajti na vse omenjeno temeljno vplivajo značilnosti
krajev, ki jih srečujemo in ljudje ter okoljski vzorci, ki sestavljajo naš svet (De Blij, Murphy,
2003, str. 4). Življenja ljudi so zakoreninjena v določenih krajih. Prihajamo iz kraja, živimo v
kraju in ohranjamo ter negujemo svoj krajevni ponos. Naš koncept jaza je tesno prepleten s
pomenom kraja. Kdo smo, je pogosto neločljivo povezano s tem, od kod smo (Geography
standard 4, 2006).
Razumevanje, doživljanje, orientiranje in vedenje človeka v tujem kulturnem okolju je
povezano z raziskovalnim poljem vedenjske oz. behavioristične geografije.
Vedenjska geografija raziskuje kompleksne načine človekovega gledanja, osmišljevanja in
pomnenja razporeditve krajev in se pri tem opira na psihološka spoznanja o človekovem
zaznavanju in razumevanju okolice (Holloway, Hubbard, 2001, str. 13).
Informacije iz okolja, ki jih pridobimo s čutili, oblikujejo relativno stabilne in naučene
miselne konstrukte, s katerimi se orientiramo v bolj ali manj znanih krajih. Naše zaznavanje
fizičnih značilnosti kraja, vključno z odnosi med predmeti in ljudmi, oblikuje naše vedenje v
tem kraju. Vsak posameznik razume okolico na svoj način, odvisno od starosti, telesne
zmožnosti, spola, družbenega položaja ipd. (Holloway, Hubbard, 2001, str. 64-65).
Tuje kulturno okolje je lahko za potujočo osebo vir novih informacij, ki jih v svojem kraju ni
pridobivala preko neposredne izkušnje, temveč zgolj na posreden način (npr. preko medijev,
pripovedovanj drugih oseb,...).
Vedenjski vidiki geografije se ukvarjajo s tem, kako človekovi delni, posplošeni in popačeni
pogledi na svet vplivajo na njegovo premikanje med posameznimi kraji. Hkrati pa vedenjska
geografija poskuša razumeti, kako se ljudje vedejo na posameznih krajih (Holloway,
Hubbard, 2001, str. 54).
V nadaljevanju bomo poskušali predstaviti glavne vidike človekovega doživljanja in vedenja
v novem kulturnem okolju, ki jih je potrebno upoštevati pri prostorskem simuliranju in
interpretaciji sprememb kulturnega okolja.

2.3.1. Miselno zaznavanje krajev in ljudi
S prostorsko spremembo kulturnega okolja, je oseba, ki potuje med državama, postavljena v
položaj, ko se mora »spopasti« z novimi informacijami o značilnostih kraja, kamor je
pripotovala.
Vsak kraj poseduje razločen niz vidnih in nevidnih značilnosti, fizičnih in človeških, ki ga
ločujejo od drugih krajev (Geography standard 4, 2006).
Da bi bili geografsko informirani, moramo držati v mislih veliko informacij o ljudeh, krajih,
okoljih in te informacije organizirati v ustreznem prostorskem kontekstu. Zelo učinkovit način
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za to so miselni zemljevidi. Takšni zemljevidi so posameznikove ponotranjene predstave o
nekem ali nekih aspektih zemeljskega površja. Miselni zemljevidi so osebni in ponavadi
mešanica tako objektivnega znanja kot subjektivnih percepcij. Vsebujejo objektivno in
natančno znanje o lokaciji geografskih značilnosti, kot so kontinenti, države, mesta, gorovja
in oceani. Hkrati vsebujejo bolj subjektivna in manj natančne informacije, kot so vtisi o
krajih, grobe ocene relativnih velikosti, oblik in lokacij in splošni občutek določenih povezav
med kraji. Miselne zemljevide uporabljajo ljudje skozi celo življenje. Takšni zemljevidi jim
omogočajo izbiro poti med potovanjem, razumevanje tega, kaj drugi govorijo ali pišejo o
različnih krajih in razvijanje razumevanja sveta (Geography standard 2, 2006).
Miselni zemljevidi odražajo kulturno zaledje in osebne izkušnje ljudi.
Na zaznavanje ljudi o krajih in regijah vplivajo njihova lastna kultura in izkušnje, kar se
odraža v njihovih edinstvenih miselnih zemljevidih sveta, ki se lahko spreminjajo iz dneva v
dan in od izkušnje do izkušnje. Posledično ljudje označujejo kraje in regije z bogatimi,
raznovrstnimi in spreminjajočimi se pomeni (Geography standard 6, 2006).
Pomemben vidik miselnih zemljevidov je ta, da ljudje svoje miselne predstave o krajih
navezujejo tudi na kulturo in način življenja njihovih prebivalcev.
O oddaljenih ljudeh in njihovem načinu življenja si nabiramo (tudi napačne) informacije skozi
izobraževanje, medije in izkušnje drugih, ki so bili v stikih s temi ljudmi. Vendar veliki večini
teh informacij manjka neposrednost prave izkušnje (Suvantola, 2002, str. 213), večina
obiskovalcev pa ima malo interesa za globlje poizvedovanje o ekonomskih, socialnih ali
političnih temeljih države gostiteljice, da bi se na tak način seznanili z vsakdanjo stvarnostjo
njenih prebivalcev (Mitchell, 2003).
Med predelovanjem informacij majhne podrobnosti izginejo in na koncu nekatere od najbolj
vidno izstopajočih lastnosti predstavljajo ljudi, o katerih so informacije pridobljene. To je
ključni vidik oblikovanja stereotipnih podob (Suvantola, 2002, str. 213).
Naše predhodne podobe lokalnih prebivalcev so ponavadi stereotipi. Ti stereotipi so naravni
del naše zaloge znanja, oblikovane na podlagi naše družbeno-kulturne dediščine in osebnega
izkustva (Suvantola 2002: 212). Stereotipi o ljudeh so pomembni, ker naš vtis o ljudeh opisuje
našo izkušnjo kraja kot celote (Suvantola, 2002, str. 216), saj “ljudje so njihov kraj in kraj so
njegovi ljudje” (cv. Relph 1976, str. 34).
Ljudje torej vstopamo v nova kulturna okolja s predhodno izoblikovanimi predstavami in
pričakovanji. Te stereotipne miselne podobe, ki jih imamo o drugih krajih in ljudeh, vplivajo
na naš odnos do države,3 v katero smo pripotovali in posledično na naš odnos do lokalnih
prebivalcev.

3

V turističnem marketingu so teoretiki v sedemdesetih letih izpostavili, da podoba destinacije odločilno vpliva na vedenje
turistov, predvsem na njihovo izbiro in vrednotenje destinacije. Podobo so definirali kot »zbir miselnih predstav posameznika
ali skupine o destinaciji, destinacijo pa kot večjo geografsko entiteto – državo, regijo ali kraj«. Za destinacijo (kraj, regijo,
državo) je značilno, da je predmet naslednjih virov informacij: novic v množičnih medijih, leposlovja, šolskih učbenikov, pop
kulture, govoric idr. Podobo naj bi si posamezniki (ali skupine) ustvarili na podlagi stopnje splošne podobe (informacije, ki
niso pod nadzorom turističnih organizacij) ter na podlagi stopnje spodbujene podobe (marketinška prizadevanja turističnih
destinacij). Splošna podoba države je posledica zgodovinskih, kulturnih, političnih, gospodarskih in drugih lastnosti države,
ki tvorijo njeno identiteto in je pogosto stereotip, poenostavljena podoba o identiteti države (Brezovec, 2001, str. 739-740,
744).
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Slika 1: Stereotipi o evropskih narodih

Vir: L'Académie de Nancy-Metz, 2007
Ko Holloway in Hubbard (2001) opisujeta proces nastajanja geografskih stereotipov,
uporabljata pojem krajevne mitologije.
Mite definirata kot »pogosto nejasen in raztresen način predstavljanja posebnih »resničnih«
krajev in ljudi na njih. Taki miti se lahko smatrajo kot niz »zgodb« o kraju, zgodb, katerih
izvore in značilnosti je težko natančno določiti, toda postanejo splošno znani, in pogosto
sprejeti, kot bi imeli neke temelje v realnosti. Te zgodbe ali miti neizogibno služijo
stereotipiziranju posebnega kraja ali niza krajev, tako da poudarjajo nekatere izmed njegovih
značilnosti v prid drugih (Holloway, Hubbard, 2001, str. 117).
Posebna značilnost takih mitologij je, da so istočasno (in dvoumno) sestavljene tako iz
pozitivnih kot negativnih elementov: splošno razširjene ideje o značilnostih enega tipa kraja
(ali regije) nasprotujejo značilnostim drugega tipa kraja preko binarnih opozicij. Tako je eden
zamišljen kot središče in drugi kot obrobje, nekateri kraji so povezani z bogastvom in stilom,
drugi pa z revščino in nazadnjaštvom (Holloway, Hubbard, 2001, str. 116, 118).
Geografski stereotipi oz. krajevni miti so neločljivo povezani s prebivalci teh krajev.
Ljudje, ki se jih zamišlja, da živijo in delajo v takih različnih okoljih, tudi postanejo
zamišljeni v nasprotujočih si pojmih središčnosti in obrobnosti, kar je prevedeno v ideje o
njihovem družbenem položaju4 (Holloway, Hubbard, 2001, str. 116).

4

Kot primer navajamo pogled Italijanov na albanske imigrante. Italijanski stereotip o Albancih kot ljudeh je izredno
negativen. Na ulicah jih ocenjujejo na podlagi njihovih kretenj, nižje postave in obleke. Albanci obremenjujejo državni
proračun in napolnjujejo sodišča. So immigrati cattivi, hudobni in zločinski, so prezira vreden odpadek (svoje) natlačene
obale (La Sorte, 2006).
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Slika 2: Geografski stereotip

Vir: Zhang, 2002
Mite potrebujemo kot pomoč pri osmišljevanju sveta in našega položaja v njem (Holloway,
Hubbard, 2001, str. 117), saj so del načina, na katerega definiramo same sebe in kraje, na
katerih živimo, skozi opozicijo »mi« in »oni« (Holloway, Hubbard, 2001, str. 142).
Stereotipi so lahko torej kazalec različno vrednotenega položaja kulturnih skupin,
opredeljenega skozi pozitivne oz. negativne lastnosti, ki so jim pripisane zaradi njihovega
kraja (države) bivanja. V poglavju o empiričnem pridobivanju kazalcev kulturnega okolja
bomo bolj podrobno obravnavali evropske nacionalne stereotipe, ki smo jih pridobili iz
anketnih rezultatov. Na osnovi tega kazalca bomo poskušali ugotoviti obstoj medkulturnih
razlik med evropskimi državami oz. kakšne spremembe kulturnega okolja lahko pričakujemo
med njimi.
Miselne oz. stereotipne predstave o krajih in ljudeh ne vplivajo samo na (pozitivno ali
negativno) doživljanje in odnos do novega kulturnega okolja, ampak v veliki meri določajo
tudi naše konkretno vedenje ob vstopu v to kulturno okolje in stiku z lokalnimi prebivalci,
drugačnega kulturnega ozadja.
V naslednjih dveh poglavjih smo se v veliki meri oprli na strokovno-znanstvena spoznanja
medkulturne komunikacije, ki se ukvarja z mehanizmi medsebojnega komuniciranja (in
vedenja) ljudi z različnimi kulturnimi ozadji. Poskušali smo ugotoviti, kakšno vedenje,
notranja izkustva in intenziteta doživljanja sprememb kulturnega okolja je možna pri ljudeh
ob njihovem prostorskem premiku v tuje kulturno okolje, ko se morajo prilagoditi na nove
življenjske situacije. To so namreč pomembne informacije oz. navodila za simuliranje in
interpretiranje sprememb kulturnega okolja z vidika osebne izkušnje nekoga, ki potuje med
državama.

2.3.2. Vedenje v novem kulturnem okolju
Raziskovalni predmet medkulturne komunikacije je kultura kot abstraktni pojem in ne širše
kulturno okolje, kot smo ga opredelili v diplomskem delu. Zato se te študije usmerjajo skoraj
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izključno na vedenje ljudi, medtem ko drugim vidikom kulturnega okolja, katere smo že
poskušali predstaviti s primeri interpretacij kazalcev kulturnega okolja, ni namenjeno
(zadosti) pozornosti.
Navedeno trditev lahko ponazorimo z naslednjo opredelitvijo kulturne prilagoditve, kot jo
pojmuje avtor v svojem priročniku za medkulturno komunikacijo:
»Država je prizorišče, okvir kulture, kultura sama pa se nanaša na ljudi in njihovo vedenje.
Ko govorimo o kulturni prilagoditvi, se v resnici ne prilagodimo na kulturo, temveč na
vedenje. Kultura je abstrakcija, ki jo zaznavamo na intelektualni ravni, toda dejansko
izkusimo vedenje kot osnovno manifestacijo in najbolj pomembno posledico kulture. V
vedenju izkusimo in hkrati tudi izražamo kulturo« (Storti, 1990, str. 14).
Vendar je vedenje ljudi zgolj vrh »ledene gore«, kakor se kultura pogosto upodablja.
Ko pridemo v stik z nekom iz druge kulture, slišimo samo njegove besede in vidimo samo
njegovo vedenje. Podobno, kot bi videli samo vrh ledene gore, medtem ko je veliko tega,
česar se mogoče niti ne zavedamo, pod njenim površjem. Kulturne vrednote in drže
posameznika vplivajo na njegove besede in dejanja, 5 medtem ko na vrednote in držo vplivajo
zgodovina, religija, geografija,… države (Bergschneider, 1998). Težave medkulturnega
sporazumevanja med ljudmi iz različnih kulturnih ozadij izhajajo iz tega, ker navkljub temu,
da lahko vidimo površinsko kulturo, ne moremo takoj ugotoviti tudi njenih temeljev
(Amorim, 2001, str. 2).
Slika 3: Model kulture kot ledene gore

Vir: Bergschneider, 1998
Iz zgoraj povedanega lahko ugotovimo, odzivi na spremembe in vedenje nekoga, ki vstopi v
novo kulturno okolje (kulturna prilagoditev) ni povezano zgolj z vedenjem lokalnih
prebivalcev, temveč širše, z naravnimi in človeškimi značilnostmi tega prostora oz. kazalci
kulturnega okolja (npr. življenjskim standardom, socialnimi in higienskimi razmerami,
kulturno pokrajino, nacionalnimi simboli,…).
Večje ko so razlike med kazalci kulturnega okolja, bolj intenzivne spremembe kulturnega
okolja bo potujoča oseba doživljala. Lahko celo govorimo o stanju kulturnega šoka.
5

Po Hofstedu so vrednote nevidne dokler ne postanejo očitne v vedenju, toda kultura se manifestira tudi v vidnih elementih:
simbolih, junakih in ritualih (Hofstede, 2001, str. 11). Simboli so besede, gibi, slike in predmeti, ki nosijo pogosto zapletene
pomene, ki jih prepoznajo samo tisti, ki so nosilci iste kulture. Junaki so osebe, žive ali mrtve, resnične ali imaginarne, ki
nosijo značilnosti, ki so visoko cenjene v kulturi in tako služijo kot modeli za vedenje. Rituali so skupne dejavnosti, ki držijo
posameznika omejenega znotraj norm skupnosti. Rituali se zato izvajajo zaradi njih samih. Simboli, junaki in rituali so vidni
za zunanjega opazovalca, vendar je njihov kulturni pomen neviden in leži natančno in samo v načinih, na katere te prakse
interpretirajo člani kulture (Hofstede, 2001, str. 10).
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Stanje kulturnega šoka označujejo zaskrbljenost in čustva presenečenja, pomanjkanja
orientacije, zmedenosti ipd., ki jih ljudje občutijo, ko morajo delovati znotraj popolnoma
različnega kulturnega ali družbenega okolja, kot je na primer različna država (Wikipedia:
culture shock, 2007). Opazimo razliko (nekaj nenavadnega) glede na normo ali standard
(nečesa običajnega), na katero se sklicujemo (Storti, 1990, str. 94).
Kultura v veliki meri oblikuje naš odnos do okolja, česar se v veliki meri ne zavedamo. To
lahko pripelje do etnocentričnega in stereotipnega dojemanja drugih kultur, zato smo
presenečeni ali celo nerazumevajoči, ko se pripadniki druge kulturne skupine vedejo na način,
ki ga doživljamo kot tujega (ne delimo si skupnih interpretacij sveta6 s kulturno skupino, s
katero pridemo v stik).
Nasprotno se z etnorelativističnim pogledom na svet lahko zavestno poskušamo izogniti
etnocentrizmu in stereotipiziranju, kar pripomore h kulturni prilagoditvi. Etnorelativistični
pogled na svet pomeni, da je potrebno kulture razumeti v njihovem relativnem odnosu,
človekovo vedenje pa obravnavati znotraj njegovega kulturnega konteksta (La Brack, 2006).
V anketi smo dali poudarek na ugotavljanju vzorcev vedenja in vrednot v evropskih državah.
Kakor smo že ugotovili, vedenje (na katerega v veliki meri vplivajo vrednote) prebivalcev
sicer ni edini kazalec sprememb kulturnega okolja, vendar se zlasti pri njem razkrije naš
etnocentrični pogled na svet. Medtem ko spremembe preostalih kazalcev kulturnega okolja
(npr. gospodarska razvitost, izobraženost, položaj žensk v družbi, gozdnatost pokrajine,
podeželski videz pokrajine,…) še nekako pričakujemo, saj smo o njih že bolj ali manj
informirani, pa za določena vedenja na določenih krajih pričakujemo, da bodo takšna, kakršna
jih sami poznamo, zaradi predpostavke, da je naš način mišljenja ali vedenja lasten človeški
naravi. Kot smo že omenili, se ne zavedamo, da je naše vedenje v veliki meri kulturno
pogojeno.
Ni drugačno vedenje tisto, ki nas moti, temveč dejstvo, da ne pričakujemo določenih vedenj v
določenih situacijah in na določenih krajih, za katere pričakujemo in vemo, kako naj bi
reagirali na to vedenje, kot ga sami poznamo in kot se sami vedemo, posledica vsega pa je, da
se ne znamo odzvati (Storti, 1990, str. 47-48, 57).
Zato turistični vodiči ter priročniki in spletne strani strokovnjakov za medkulturno
komunikacijo vsebujejo sezname kulturnih zapovedi in prepovedi za ljudi, ki načrtujejo
potovanja ali delo v tujih kulturnih okoljih:
»V današnjem manj formalnem okolju je britanski pozdrav »Hi!« ali »How are you?« način
izogibanja fizičnemu stiku. Vendar, ko vas Britanec vpraša, kako ste, ne pričakuje, da mu tudi
dejansko odgovorite« (A guide to…, 2007).
»Ponavadi se lahko zanesete na domnevo, da Nemec misli natančno tisto, kar reče«
(Schaupp, Graff, 2006).

6

»Kultura je pridobljeno znanje, ki ga ljudje uporabljajo za interpretiranje sveta in proizvajanje družbenega vedenja.
Kultura ni vedenje samo, ampak znanje, ki se ga uporablja za oblikovanje in razumevanje vedenja« (Spradley, McCurdy,
1997, str. 4). Kultura je sistem znanja, s katerim ljudje načrtujejo svoja lastna dejanja in interpretirajo vedenje drugih.
Kulturne kategorije niso vnaprej določene, temveč so poljubne, tako da ima lahko isto dejanje različne pomene v različnih
kulturah (Spradley, McCurdy, 1997, str. 5). Kultura ne nudi spoznavnega zemljevida, temveč raje niz vodil za izdelovanje
zemljevida in navigacijo. Različne kulture so kot različne šole navigacije, ki obvladujejo različna ozemlja in morja« (cv.
Frake 1977). Kultura je kot spoznavni zemljevid, na katerega se obračamo pri naših vsakdanjih dejavnostih. Ta zemljevid
nam služi zgolj kot vodnik za naše delovanje in interpretiranje lastnih izkustev, ne sili pa nas, da sledimo določeni smeri, saj
večino življenja sestavljajo nepričakovani družbeni dogodki. Čeprav naša kultura mogoče ne vsebuje podrobnega zemljevida
za take dogodke, pa nam ponuja smernice za njihovo interpretiranje in odziv nanje (Spradley, McCurdy, 1997, str. 25).
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Slika 4: Medkulturna komunikacija

Vir: Schaupp, Graff, 2006
Največja omejitev te metode je njeno posploševanje ekstremno zapletenega pojava, saj nam je
lahko v pomoč samo dokler srečujemo povprečnega pripadnika določene kulture, ki se vede,
kot pričakujemo (Storti, 1990, str. 71). Pripadniki družbenih skupin na osnovi spola,
družbenega razreda ali poklica se prilagodijo številnim normam in vrednotam svoje vladajoče
kulture, vendar imajo hkrati nekatera prepričanja, stališča, navade in oblike vedenja, ki se
odklanjajo od vladajočih in jih delijo s člani podobnih skupin v drugih družbah oz.
subkulturah. Spol, družbeni razred, spolna usmeritev, starost ter izobrazbeno in poklicno
ozadje, kljub močnim vplivom na mišljenje in vedenje ljudi, ne izpolnjujejo v celoti kriterijev
za kulturo, zato se na te družbene podskupine lahko aplicirajo samo nekatere, in ne vse,
generalizacije o kulturnih vplivih. Ker meje med njimi niso razločne, obstajajo precejšnje
variacije znotraj skupine kot tudi razlike med skupinami, zato se je pomembno zavedati
kulturnih in subkulturnih vplivov na vedenje posameznikov (Guirdham, 1999, str. 74).
Z geografskega vidika je pomembno pri interpretaciji kulturnih razlik med skupinami ljudi
upoštevati tudi njihove prostorske variacije. Kako se vrednote, prepričanja, navade, vedenje
ljudi razlikujejo npr. med posameznimi regijami države, med urbanimi, suburbanimi in
podeželskimi območji, območjem, kjer je razvit množični turizem in njegovim zaledjem,
mestnimi predeli s posameznimi priseljenskimi skupnostmi ipd.

2.4. Temeljna izhodišča
kulturnega okolja

prostorskega

simuliranja

sprememb

Še pred samim simuliranjem in interpretiranjem prostorskih sprememb kulturnega okolja je
potrebno najprej interpretirati geografske vidike interakcij med skupinami kazalcev
»geografska lega in naravno okolje« ter »družbeno okolje in kultura«, kar smo poskušali
ponazoriti z naštetimi primeri iz evropskih kulturnih okolij.
Seveda je za prikaz stanja in procesov v kulturnem okolju skoraj nemogoče zajeti vse možne
kazalce in v celoti prikazati njihove medsebojne interakcije. Katere kazalce bomo izbrali in
jih nato še interpretirali, je odvisno predvsem od tega, kaj želimo izpostaviti (oz. se naučiti)
znotraj kulturnega okolja. Če npr. želimo simulirati spremembe kulturnega okolja skozi
življenjski standard prebivalcev, se bomo osredotočili predvsem na kazalce iz skupine
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»družbeno okolje in kultura«. S kazalci iz skupine »geografska lega in naravno okolje« pa
lahko na primer nadalje simuliramo spremembe kulturnega okolja skozi podobo (kulturne)
pokrajine.
Potrebno je poudariti, da je ločitev na dve skupini kazalcev za potrebe izdelave
simulacijskega modela, zelo poenostavljena in shematična, kar je navsezadnje zahteva
modeliranja realnih pojavov in procesov.
Ugotovitev, da je kulturno okolje mnogo bolj kompleksna realnost, kot ga lahko prikažemo z
modelom, se potrdi, ko preidemo na samo prostorsko simuliranje sprememb. Na tem mestu je
namreč potrebno vključiti in interpretirati še človekovo osebno doživljanje teh sprememb, ki
jih občuti kot razlike med svojim in tujim kulturnim okoljem.
Ker smo v diplomskem delu izvajali poskuse simulacij sprememb kulturnega okolja na
nacionalni ravni (nacionalno kulturno okolje), smo morali »zanemariti« siceršnje prostorske
variacije kulturnih skupin (med mestnimi predeli, mesti, mestom in podeželjem, regijami
ipd.), variacije znotraj nacionalne kulturne skupine (družbeni položaj, spol, starost,…) in med
različnimi kulturnimi skupinami znotraj države (etnične manjšine, imigranti,...). Merili smo
prevladujoče prostorske spremembe kulturnega okolja med dvema državama.
Pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja so namreč anketiranci morali s svojimi odgovori
izraziti splošno mnenje, kakor so mislili, da bi odgovorila večina njihovih sodržavljanov.
Morali so se distancirati od lastnih subjektivnih odgovorov in podati splošno razširjeno
mnenje o njihovem kulturnem okolju. Pri analizi anketnih rezultatov in pozneje v samih
simulacijah, smo tako obravnavali večinske (prevladujoče) odgovore.
Bolj ko se države razlikujejo po svojih kulturnih okoljih, bolj intenzivne spremembe
kulturnega okolja bo izkusila oseba, ki potuje med svojo in drugo državo. Prostorska
simulacija in interpretacija sprememb kulturnega okolja mora tako obsegati tudi oceno
intenzivnosti spremembe kulturnega okolja za osebo, ki jo ta oseba lahko izkusi. V
diplomskem delu smo poskušali oceno intenzitete spremembe opredeljevati na osnovi
kvantitativnih in kvalitativnih razlik med kazalci kulturnega okolja in jo podati v obliki
tristopenjske lestvice (majhna, srednja, velika).

3. Metode dela
V nadaljevanju predstavljamo možne metodološke pristope k prostorskemu simuliranju
sprememb kulturnega okolja. Na podlagi izbora in ovrednotenja kazalcev kulturnega okolja
smo izdelali simulacijski model za izvajanje prostorskih simulacij.

3.1. Izbor in ovrednotenje kazalcev kulturnega okolja
Po opredelitvi razlik med kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalci kulturnega okolja bomo
predstavili še njihove vire pridobivanja. Kazalce smo ovrednotili po obstoječi analizi
SMART, kateri smo dodali še lasten kriterij geografske oz. prostorske vezanosti kazalcev (G).
Kazalce smo opisali tudi glede na način prikaza v virih, pri čemer je zlasti pomembna
prostorska predstavljivost kazalca. Sledil bo končni seznam ovrednotenih kazalcev v treh
tabelah. V tabeli 1 prikazujemo kazalce iz skupine »geografska lega in naravno okolje«, v
tabeli 2 iz skupine »družbeno okolje in kultura« v tabeli 3 pa dodatne kazalce iz skupine
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»družbeno okolje in kultura«, ki so, za razliko od prejšnjih, prostorsko vezani samo na eno
evropsko državo in so tako bolj informativnega značaja.

3.1.1. Kvantitativni in kvalitativni kazalci
Kvantitativni kazalci so statistične mere (števila ali odstotki), ki temeljijo na številčnih ali
statističnih dejstvih, in ki se jih lahko uporabi za osmislitev, nadzor ali ovrednotenje nekega
pojava. Tudi pri kvantitativnem kazalcu naj bi bil poudarek bolj na pomenu kot zgolj samo na
njegovi vrednosti (Introduction to indicators, 2007).
Kvalitativni kazalci so pripovedni opisi pojava. Medtem ko se kvantitativni kazalci merijo
skozi številke, se kvalitativni merijo skozi mnenja ljudi in dojemanje nekvantitativnih dejstev.
Ti kazalci lahko dopolnijo števila in odstotke z bogastvom informacij, ki rezultate oživijo
(Introduction to indicators, 2007).
Uporabo obeh vrst kazalcev lahko ponazorimo na primerih simulacijskih iger, ki smo ju
omenili že v uvodnem poglavju, Real Lives (priloga 1) ter Amazon Interactive (priloga 2).
Igra Real Lives je zasnovana na statističnih izračunih iz (mednarodnih) podatkovnih baz o
družbenoekonomskih značilnostih prebivalstva in njihovem kulturnem okolju. Tako je npr. na
podlagi statističnih podatkov o odstotku mestnega prebivalstva, prevladujoči religiji in jeziku
določen kraj, kjer se rodi virtualni prebivalec te države, njegova veroizpoved in materni jezik.
Iz podatkov o zdravstvenem stanju, demografskih značilnostih, gospodarskih panogah in
prihodkih prebivalstva se simulirajo nadaljnje spremembe v njegovem življenju, in sicer v
kateri starosti se bo poročil, katere bolezni ga bodo prizadele, kakšen poklic bo opravljal in
kakšne prihodke bodo prejemali člani njegove družine.
Nasprotno pa je simuliranje dogodkov in procesov v amazonskem kulturnem okolju, kot ga
prikazuje Amazon Interactive, zasnovano pretežno na kvalitativen način (pri pregledu demo
različic na spletu smo našli le dve izjemi, pri merjenju količine padavin in obdelovanju
zemlje). V tej igri je poudarek na pripovednem opisovanju načina življenja prebivalcev in
njihovega kulturnega okolja, od prehranjevanja, virov zaslužka, arhitekture bivališč,
tradicionalne glasbe in plesov,… Igralec, ki sodeluje v vodenju ekoprojekta na tem območju,
se tako na podlagi danih informacij odloča, kakšna dejanja bo sprejemal v zvezi s projektom
in hkrati spoznava posledice svojih odločitev na spreminjanje dotedanjega tradicionalnega
kulturnega okolja, kako bodo vplivale na življenja prebivalcev in kakšni bodo njihovi možni
odzivi (stališča, mnenja) na poseg v njihovo okolje.
Omenili smo, da se kvalitativni kazalci merijo skozi mnenja ljudi in dojemanje
nekvantitativnih dejstev. K temu bi pripomnili, da se lahko tudi nekatere kulturne značilnosti,
ki sicer veljajo za kvalitativne, merijo na kvantitativen način. Kot primer, ki ga bomo
obravnavali tudi v nadaljevanju diplomskega dela, bi navedli število poljubov na lice kot
oblika pozdravnega rituala.
Tudi vrednote, prepričanja in stališča ljudi, ki so nevidno jedro človeških kultur, se lahko
merijo na kvantitativen način (Inglehart, 2000; Hofstede, 2001). Kot je zapisano na spletni
strani nizozemske svetovalne organizacije za medkulturno komunikacijo v poslovnem okolju:
»Kulturo delamo vidno in merljivo« (Trompenaars…, 2007). Na podlagi teh meritev so
izdelani kazalci za razvrščanje držav (kultur) na lestvici vrednot, stranski produkti takšnih
meritev pa so lahko, zlasti za geografijo uporabni, kulturni zemljevidi (kot je npr. InglehartWelzelov kulturni zemljevid vrednot). Maureen Guirdham ugotavlja, da se je razlikovanje
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nacionalnih kultur na podlagi vrednot izkazalo za bolj učinkovit način raziskovanja, kot bi bil
na podlagi površinske (materialne) kulture (Guirdham, 1999, str. 48).

3.1.2. Viri podatkov in informacij
Kazalci se razlikujejo tudi po vrstah virov podatkov in informacij. V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (SSKJ, 2005) je podatek definiran kot »dejstvo, ki o določeni stvari kaj pove
ali se nanjo nanaša: dati, zbrati podatke; obdelati, preveriti podatke; vpisati podatke v tabelo;
dokazati kaj s podatki; neuradni podatki; znanstveni podatek,…« oz. kot »določeno dejstvo, ki
omogoča določeno stvar spoznati ali o njej sklepati: demografski podatki; statistični podatki;
meteorološki podatki, osebni podatki, …«. Medtem ko za informacijo najdemo naslednjo
razlago: »kar se o določeni stvari pove, sporoči; obvestilo, pojasnilo: dati, dobiti informacijo;
iskati informacije; imeti dobre, zanesljive informacije; napačna informacija,…« oz. »celota
vednosti o določeni dejavnosti ali področju, namenjena javnosti, podatki: turistične,
železniške informacije; izmenjava informacij; radijske, televizijske informacije, …«.
Bolj pregledno vire podatkov in informacij za pridobivanje kvantitativnih in kvalitativnih
kazalcev predstavljamo v končnem seznamu kazalcev, spodaj bi pa na nekaj posameznih
primerih opozorili na njihove medsebojne razlike po načinu dostopa (v tiskani ali spletni
obliki) in »kakovosti«.
Zaradi lažje dostopnosti in nižjih (ali ničelnih) stroškov so bolj uporabni spletni viri, med
katerimi so npr. tudi podatkovne baze Združenih narodov (UN), Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO), Svetovne raziskave vrednot (WVS), anketna poročila Eurostata in
Barometra, itn. Prednost tovrstnih virov je tudi v tem, da nekateri med njimi (npr. WHO in
WVS) omogočajo tudi izdelavo (primerjalnih) grafikonov iz danih podatkov in/ali
kartografske prikaze podatkov. Pri slednjih bi izpostavili Globalis, interaktivni svetovni
zemljevid za prikaz statističnih podatkov, večinoma pridobljenih iz statistične baze ZN in
drugih mednarodnih organizacij. Namen Globalisa je ustvariti razumevanje podobnosti in
razlik v človeških družbah in našega vpliva na planet, predvsem s pomočjo vizualnih sredstev
(zemljevidi), saj so obsežne statistične baze (v obliki preglednic) tako dostopne v bolj
preprosti in bolj vizualni obliki (Globalis, 2006).
Še ena podobna obsežna podatkovna baza je NationMaster, ki združuje tako kvalitativne kot
kvantitativne kazalce in jih prikazuje v obliki opisnih seznamov, grafikonov in zemljevidov.
NationMaster je na začetku temeljil zgolj na podatkih, pridobljenih iz CIA World Factbook,
sedaj pa vsebuje podatke iz nacionalnih popisov, Programa ZN za razvoj (United Nations
Development Programme - UNDP), UNESCOvega Inštituta za statistiko (UIS), Razvojnih
kazalcev Svetovne Banke (World Bank Development Indicators), Svetovnega inštituta za vire
(World Resources Institute), WHO, poročil Organizacije za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) in gesel iz svetovne spletne enciklopedije Wikipedia (NationMaster, 2007).
Spletna enciklopedija Wikipedia je primer vira, ki je sicer lahko dostopen in zajema
najrazličnejša tematska področja, vendar je pri uporabi informacij potrebna zadostna mera
previdnosti oz. če je možno, je potrebno preveriti informacije še v kakšnem drugem, bolj
zanesljivem (strokovnem ali znanstvenem) viru. V diplomskem delu smo tako v teoretičnih
izhodiščih kot tudi v samih poskusih simulacij uporabljali tudi informacije iz Wikipedie, če
jih ni bilo možno pridobiti iz drugih virov ali pa smo jih ocenili za zanesljive (pri tem smo bili
predvsem pozorni na seznam citatov ter uporabljenih virov in literature).
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Kakovost virov pa ni vprašljiva samo pri spletnih enciklopedijah, ampak tudi pri posameznih
prispevkih, ki so objavljeni na povsem poljudni spletni strani, forumih ali elektronskih
dopisnih listah. Tako smo npr. kot zelo uporaben (in zanesljiv) vir ocenili prispevek o
navadah evropskih narodov glede poljubov na lica, ki pa je objavljen na spletni strani podjetja
za kozmetiko (A guide to…, 2007) ali pa elektronsko dopisno listo Kissing on the cheeks in
Europe (2006), kjer njeni člani resno in z zanimanjem razpravljajo o poljubih na lice v Evropi
(in izven nje), skrbnik liste pa je izdelal tudi nekaj anket o tem pozdravnem ritualu. Podoben
vir pridobivanja informacij je npr. tudi katalog britanskega podjetja za izdelavo gobelinov v
turistične namene, saj so na njih izvezene rastline, živali, reke, morja, ki imajo v kulturnem
okolju posamezne države velik simbolni pomen; so torej njeni nacionalni simboli. Zlasti
geografsko informativne so razlage teh simbolov, zapisane pod vsakim izdelkom
(International Hearts, 2007).
Posebej bi izpostavili tudi turistične vodnike. Kljub temu, da veljajo za »popularno«
literaturo, so lahko mnogi med njimi tudi na visoki kakovostni ravni in zanesljiv vir dodatnih
kvantitativnih in kvalitativnih kazalcev. V njih lahko najdemo podatke in informacije, ki jih
mogoče v drugih virih ni ali pa so težje dostopni. Turistični vodiči so lahko za prostorske
simualcije sprememb kulturnega okolja med dvema državama uporabni tudi s tega vidika, ker
izhajajo povečini v zbirkah in je tako struktura podatkov in informacij po posameznih državah
enaka oz. podobna.

3.1.3. SMART(G) analiza
Dober kazalec mora biti: ažuren, praktičen, ustrezen, dostopen, pomemben za namen merjenja
ter časovno in prostorsko primerljiv. Eden od modelov, ki je bil razvit za ovrednotenje dobrih
kazalcev, je SMART:
S (specifičen; specific): meri čim bolj natančno; dezagregirani podatki (kjer je to ustrezno).
M (merljiv; measurable): kvantitativen (kjer je to možno); ni nejasnosti glede tega, kaj se
meri.
A (dosegljiv; achievable): podatke je možno tehnično pridobivati z zmernimi stroški.
R (usmerjen k rezultatu; result-oriented): zanesljiv; obstaja splošni dogovor o interpretaciji
rezultatov.
T (časovno vezan; time-bound): podatki se lahko zbirajo dovolj redno, da nudijo informacije o
napredku in vplivajo na nadaljnje odločitve (Introduction to indicators, 2007).
K temu obstoječemu modelu smo dodali še kriterij prostorske vezanosti, ki ga bomo označili s
kratico G (geografsko vezan). Nov model z dodanim kriterijem je tako SMART(G). V našem
primeru je izbira kazalcev po geografski oz. prostorski vezanosti omejena na Ev ropo oz. na
cel svet. Tako so v tabelah 1 in 2 prikazani kazalci, ki so prostorsko vezani na vse ali večino
evropskih držav oz. svet, medtem ko smo v tabeli 3 prikazali še dodatne kazalce, ki so sicer
prostorsko vezani samo na eno evropsko državo (označene z mednarodnimi kraticami),
vendar smo jih obdržali zaradi njihove informativnosti.

3.1.4. Način prikaza
Kazalce smo opisali tudi glede na način prikaza v virih (P=pripovedni opis; Š=številčni
podatki; G=grafični prikaz; K=kartografski prikaz; slikovno, animacijsko gradivo ipd.). Za
geografske analize tovrstnih pojavov, kot je kulturno okolje, je zlasti pomembno, da se lahko
kazalci prikažejo na kartografski način ali pa je vsaj opisno navedena njihova prostorska
razporejenost, bodisi samo na nacionalni prostorski ravni ali tudi širše (evropski, svetovni).
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3.1.5. Seznam kazalcev in njihovo ovrednotenje
V tabelah 1, 2 in 3 predstavljamo širok izbor kazalcev, ki seveda nikdar ne more biti popoln
zaradi nastajanja vedno novih virov podatkov in informacij. V nadaljevanju smo pri izvajanju
poskusov prostorskih simulacij uporabili le ožji izbor navedenih kazalcev, saj je bil naš
namen zgolj ponazoritev njihove uporabe.
S spodnjima seznamoma kazalcev iz skupin »geografska lega in naravno okolje« ter
»družbeno okolje in kultura« vsekakor nismo zajeli vseh možnih in relevantnih kazalcev
kulturnega okolja, kar pa tudi ni naš namen. Pri naši izbiri smo dali prednost predvsem
mednarodno primerljivim kvalitativnim in kvantitativnim kazalcem, z lahkim dostopom, ki
ustrezajo zahtevam SMART(G) modela ter so kartografsko (prostorsko) predstavljivi.
Celotnega ovrednotenja nismo mogli opraviti za tiste vire, ki smo jih zasledili na spletu in jih
ocenili kot uporabne za pridobivanje kazalcev in nadaljnje raziskovalno delo, vendar
dejanskega dostopa do njih nismo imeli. Tovrstne vire smo tudi posebej označili z *
(zvezdico). Ovrednotili smo jih le v tistih kategorijah, za katere smo posredno našli
informacije iz opisov njihove vsebine.
Pri ovrednotenju kazalcev po zahtevah SMART(G) modela smo se ravnali po naslednjih
kriterijih:
S, M: vsi navedeni kazalci ustrezajo zahtevam po natančnosti in nedvoumnosti, saj smo jih s
tem namenom tudi izbrali, kazalce pa smo tudi uvodoma predstavili s krajšimi opisi;
A: kazalcev, katerih viri ne omogočajo brezplačnega dostopa ali dostopa do relevantnih
podatkov in informacij, nismo označili za dostopne;
R: tudi kazalce, katerih viri so lahko v znanstvenih krogih »kakovostno vprašljivi« (že
omenjeni primeri tržnih izdelkov, elektronskih dopisnih list ipd.), smo označili za zanesljive,
saj smo enake ali podobne informacije zasledili tudi v drugih, bolj strokovnih oz. znanstvenih
virih;
T: pri kazalcih, katerih viri so monografske publikacije, članki ali posamični prispevki na
spletu (pri spletnih straneh smo bili pozorni na datum zadnje posodobitve), smo sklepali, da
ne gre za redno pridobivanje novih podatkov in informacij in jih nismo označili za ažurne;
G: izbrali smo tiste kazalce, ki so prostorsko vezani bodisi samo na evropske države (E), ali
tudi na cel svet (S); kot dopolnilni vir smo v tabeli 3 navedli tiste kazalce, ki so vezani samo
na eno državo.
Ustrezna rešitev problema pridobivanja zanesljivih in ažurnih informacij na metodološko
primerljiv način, bi lahko predstavljalo izvajanje mednarodnih kvalitativnih anket, kot je
primer naše spletne ankete (Krevs, 2007), seveda z ustrezno velikim in reprezentativnim
vzorcem.
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3.1.5.1. Geografska lega in naravno okolje
V skupini kazalcev »geografska lega in naravno okolje« (tabela 1) smo izbrali naslednje
»glavne« kazalce: geografska lega, podnebje, površje, vodovje, rastlinstvo in živalstvo.
Zraven smo dodali še biome, ker so kot kazalci uporabni za bolj celovit vpogled v naravni
habitat ljudi. Biom je »obsežno geografsko območje na Zemlji z značilnimi rastlinskimi in
živalskimi združbami ter okoljskimi dejavniki« (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 50).
Na spletni strani organizacije WWF pa najdemo naslednjo definicijo: »Biomi so različne
regije našega planeta in se jih najlažje loči glede na njihovo podnebje, favno in floro.
Obstajajo različni načini klasificiranja biomov, vendar so pogosti elementi podnebje, habitat,
živalska in rastlinska prilagoditev, biodiverziteta in človeška dejavnost« (Major biomes…,
2007). V primeru, če nam za določeno kulturno okolje manjkajo ustrezni kazalci (kot v
spodnjem izboru v primeru živalstva), nam lahko kot vir informacij služi biomska razdelitev
tega območja. Biomi so torej uporabni kot skupek kazalcev iz naravnega okolja.
V teoretičnih izhodiščih smo posebej izpostavili, da smo uporabljali samo geografsko lego kot
kazalec kulturnega okolja v pomenu umeščenosti določenega pojava (kulturnega okolja)
znotraj pokrajine. Po vzoru avtorjev Države sveta 2006 (Natek, Natek, 2006) smo dodali še
informacije o legi v geografski regiji, zaradi česar menimo, da je to zadosti informativen
kazalec, tako da ne potrebujemo dodatnih informacij o geografski širini in dolžini ali
geografskem položaju.
Pri rastlinstvu smo posebej izpostavili gozdnatost države, saj ima gozdna odeja, poleg svoje
nacionalne (simbolne) vrednosti, še posebej velik pomen na podobo kulturne pokrajine,
gospodarsko rabo, rekreacijo prebivalcev ipd.
Tabela 1: Izbor kazalcev v skupini geografska lega in naravno okolje za večino oz. vse
evropske države in svet v celoti
Kazalec
Geografska
lega
Biomi

Podnebje
Površje
Vodovje
Rastlinstvo
gozdnatost

Vrsta kazalca
Kvant. Kvalit.
X
X

X
X

X

X
X

Vir
Natek, Natek, 2006

SMART(G) analiza
S M A R T
X X X X X

G
S

Način prikaza
P

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

S
S

X
X

Worldbiomes, 2007
NASA Earthobservatory,
2007
*Weigel, 1999
Natek, Natek, 2006

X

X

X

X

X

S
S

P, K, slikovno gradivo
P, Š, G, K, slikovno
gradivo
P
P, Š

X
X
X

Natek, Natek, 2006
Natek, Natek, 2006
Natek, Natek, 2006

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

S
S
S

P
P
P, Š

NationMaster, 2007

X

X

X

X

X

S

Š, G, K

Živalstvo
pod biomi
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3.1.5.2. Družbeno okolje in kultura
V skupini kazalcev »družbeno okolje in kultura« (tabela 2) smo izbrali naslednje kazalce:
- družbeno okolje: kazalci človekovega razvoja, izobrazba, osebna blaginja, infrastruktura;
- vidna kultura: hrana, urbana arhitektura (kultura), nacionalne igre in športi, tradicionalne
obleke (noše);
- nevidna kultura: nacionalna identiteta, jezik, religija, vrednote, nacionalni stereotipi,
(tradicionalna) družinska struktura, vedenje, nacionalni simboli, navade, rituali.
Podobno kot biomi v prvi skupini, so kazalci človekovega razvoja nekakšen »skupek«
kazalcev iz družbenega okolja. Obsegajo indeks človekovega razvoja HDI,7 prebivalstvo,
izobraževanje, gospodarstvo, energija, okolje, begunci, vojska, enakopravnost spolov (merilo
razporejenosti moči po spolu GEM),8 človekove pravice ipd.
V tabeli 3 smo prikazali še dodatne kazalce iz skupine »družbeno okolje in kultura«, ki so
prostorsko vezani samo na eno evropsko državo. Ti kazalci so zato manj uporabni za
prostorske simulacije med dvema državama, vendar smo jih prikazali zaradi njihove
informativnosti. Omenili smo že, da bi lahko pridobivali metodološko primerljive, zanesljive
in ažurne kvalitativne kazalce s pomočjo mednarodnih kvalitativnih anket (Krevs, 2007).
Dodatni izbor kazalcev tako lahko tako uporabimo kot osnovo za sestavljanje nadaljnjih
anket, s katerimi bi pokrili še preostale evropske države.
Posebej bi še izpostavili zbirke tiskanih monografij oz. spletnih podatkovnih in informacijskih
baz po posameznih državah, ki uporabnikom omogočajo širok vpogled v najrazličnejša
področja življenja prebivalcev; od uvodnega geografskega orisa, zgodovine, demografskih
značilnosti, religije, jezika, arhitekture, prehrane, gospodarstva, do političnih sistemov, vloge
spolov, družine, socializacije, bontona, praznikov, umetnosti, vrednot, navad, nacionalnega
značaja ipd. Te knjižne oz. spletne zbirke (Culture shock!, 2007; Cultural profiles, 2007;
Countries and their cultures, 2007; Culture briefings, 2007; Country studies, 2007; Country
reports, 2007; Encyclopedia of world…, 1991; Ember, Ember, 2001; Kwintessential, 2007;
Rosenfelder, 2007; Worldmark encyclopedia…, 1998) so zasnovane na mednarodni ravni ter
vsebujejo tako kvantitativne kot kvalitativne kazalce.
7
Indeks človekovega razvoja (HDI – Human Development Index) zajema le del koncepta človekovega razvoja, saj je
nemogoče vsa vitalna področja, ki predstavljajo človekov razvoj, zajeti v eni sami meri, mnoga področja človekovega
življenja pa so tudi nemerljiva. Kljub temu pa HDI daje osnovno kvantificirano mero, ki lahko vsaj v grobem določa stopnjo
razvitosti posamezne družbe v celoti. Vrednost HDI za posamezno državo kaže pot, ki jo je ta država že prehodila do
maksimalne vrednosti 1 (Hanžek, 2001, str. 12). Je sestavljen indeks, ki meri dosežke države na treh temeljnih področjih
človekovega razvoja: dolžina življenja (pričakovana dolžina življenja ob rojstvu), znanja (stopnja pismenosti odraslih in
skupni vpisni količnik v primarni, sekundarni in terciarni nivo izobraževanja) in življenjskega standarda (BDP na prebivalca
PPP) (HDR, 2006). HDI kot kazalec razvitosti posamezne družbe predstavlja dopolnilo do zdaj največkrat uporabljenega
BDP na prebivalca, ki pa ne odseva nujno stopnje razvitosti na drugih področjih (Hanžek, 2001, str. 12), zato se, zaradi bolj
verodostojne primerljivosti življenjskih standardov po svetu, uporablja kazalec BDP na prebivalca po kupni moči (PPP Purchasing Power Parity). Ker HDI zajema 177 različnih držav in območij z zelo različnimi cenovnimi ravnmi, je potrebno
za primerljivost ekonomske statistike, predhodno pretvoriti podatke v skupno valuto. BDP na prebivalca PPP v ameriških
dolarjih upošteva razlike v cenah med državami in tako bolje odraža različne življenjske standarde. Teoretično ima 1 PPP
dolar enako kupno moč v domači ekonomiji države, kot ga ima 1 ameriški dolar v ekonomiji ZDA. Velika Britanija ima tako
večji BDP na prebivalca PPP kot Švedska, vendar je po rangu HDI na 18. mestu, medtem ko je Švedska na 5, saj ima Velika
Britanija nekoliko nižjo pričakovano življenjsko dobo in vpisni količnik (HDR, 2006).
8
Merilo razporejenosti moči po spolu (GEM – Gender Empowerment Measure) kaže, ali imajo ženske aktivno vlogo v
gospodarskem in političnem življenju (Hanžek, 2001, str. 12). Meri neenakost med spoloma na treh temeljnih področjih
politične participacije (odstotek žensk in moških po parlamentarnih sedežih), ekonomske participacije (odstotek žensk in
moških po zakonodajnih, uradnih in menedžerskih funkcijah ter odstotek žensk in moških po strokovnih in tehničnih
funkcijah) in moči nad ekonomskimi viri (prihodki žensk in moških v PPP v ameriških dolarjih) (HDR, 2006). Za
ponazoritev dejstva, da razporejenost moči po spolu ni odvisna od prihodka, je uporabna primerjava relativnega rangiranja
držav glede na vrednost GEM in BDP na prebivalca PPP. Tako je na primer Poljska na 27. mestu po vrednosti GEM, pred
Japonsko, ki je na 38. mestu, vendar je prihodek na prebivalca na Poljskem okoli ene tretjine japonskega (HDR, 2006).
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Tabela 2: Izbor kazalcev v skupini družbeno okolje in kultura za večino oz. vse evropske
države in svet v celoti
Kazalec

Vrsta kazalca
Vir
Kvant. Kvalit.
DRUŽBENO OKOLJE

Kazalci človekovega razvoja
Izobrazba

znanje tujih jezikov
izobraževalni sistemi

Osebna
blaginja

osebna blaginja v korelaciji z
zdravjem, bogastvom in izobrazbo

Infrastruktura

promet in družbeni razvoj

Hrana
Urbana arhitektura (kultura)

Nacionalne igre in športi
Tradicionalne obleke (noše)
narodnostna (etnična) sestava
prebivalstva

Nacionalna
identiteta

etnične, religijske in druge manjšine
v svetu; etnična in kulturna sestava
držav
narodi brez držav, narodne, kulturne
in jezikovne manjšine, regionalizmi,
separatizmi
evropski narodi po barvi las in oči
jezikovna sestava prebivalstva

G

Način
prikaza

HDR, 2006
Globalis, 2006
Europeans
and…, 2006
X
X
Eurydice,
2007
X
X
University of
Leicester…,
2006; White,
2006
X
X
World Bank,
2007
VIDNA KULTURA
X
*Encyclopedia
of…, 2004
X
The
encyclopedia
of urban…,
2002
X
Encyclopedia
of…, 1994
X
Maginnis,
2007
NEVIDNA KULTURA
X
X
Natek, Natek,
2006
X
X
NationMaster,
2007
X
Demographic
Yearbook,
2006
X
X
*Encyclopedia
of…, 2005

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

S
S
E

Š, G, K
K
P, G, K

X

X

X

X

X

E

P, Š

X

X

S

P, K

X

X

S

P, Š

X

X

Eurominority,
2007

X

X

X

X

Frost, 2006

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Natek, Natek,
2006
NationMaster,
2007
Demographic
Yearbook,
2006
Eurominority,
2007
Ethnologue,
2006
Natek, Natek,
2006
NationMaster,
2007
Demographic
Yearbook,
2006
Langerholc,
2005
World Values
Survey, 2006
European
Values
Survey, 2007

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

Jezik
jezikovne manjšine

X

X

podrobni opisi jezikov

X

X

verska sestava prebivalstva

X

X

X

X

Religija

Vrednote

SMART(G) analiza
S
M A R T

X
povezava med prevladujočo religijo
in odstotkom žensk v parlamentih
svetovna raziskava vrednot

X

X

X

X

evropska raziskava vrednot

X

X

5 kulturnih dimenzij oz. vrednotnih
orientacij

X

X

tržne raziskave vrednot

X

X

odnos do spolnosti, spolno vedenje in
vloge spolov

X

Geert
Hofstede…,
2007;
Hofstede 2001
Kofler, 2005
*The
Continuum
complete…,
2004

X

X

X

X

S
S

E
S
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S

P, Š

S

Š

S
X

X

E

P, Š, K

E

P, K

S

P, Š

X

S

Š

X

X

E

P, Š, K

X

X

X

S

P, Š, K

X

X

X

X

S

P, Š

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S

Š

X

X

X

X

S

P, Š, G, K

X

X

X

X

X

S

P, Š, G, K

X

X

X

X

E

P, Š, G, K

X

X

X

X

S

P, Š, G

X

X

X

X

E

P, kulturni
zemljevid

S
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Kazalec

Vrsta kazalca
stereotipi o evropskih narodih

Kvant.

Kvalit.

X

X
X
X

Nacionalni
stereotipi

A

R

Hill, 2002
Šabec, 2006
L'Académie
de NancyMetz, 2007
Gounaris,
1997

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

E

P, Š
P
slikovno,
animacijsko
gradivo
P

Pogačnik,
2005
Spierdijk,
Vellekoop,
2006
Euro.GEO
project, 2007

X

X

X

X

E

P, G, K

X

X

X

X

E

P, Š, G

X

X

E

Potočnik et.
al., 2005
Hofstede,
McCrae, 2004
Kashima,
Kashima,
2003
Allik, McCrae
2004
Merali, 2005
*Todd, 1990
Mamadouh,
1999

X

X

X

X

E

slikovno in
animacijsko
gradivo, K
P, Š

X

X

X

X

X

S

P,G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Tradicionalna)
družinska
struktura

X

X

X

X

E
E

P
P, Š, K

UNECE, 2005
World driving
report, 2006
Car drivers…,
2007
WHO, 2007
Alcohol
consumption,
2007
Franco,
Winqvist,
2002
How
Europeans…,
2004
Lightfoot,
2006
Eupedia, 2007
Wikipedia:
national
emblem, 2007
European
symbols, 2007
Culture
quest…, 2007
International
Hearts, 2007

X
X

X
X

X

X
X

X
X

S
E

P, Š, K
P, Š

X

X

X

X

E

P, Š

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

S
E

Š, G, K
P, Š, G

X

X

X

X

X

E

P, Š, G

X

X

X

X

X

E

P, G

X

X

X

X

X

S

slikovno
gradivo

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

E
S

X

X

X

X

X

E

X

X

X

X

X

X

Mollat du
Jourdin, 2004
Spadaro, 2002

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E

P, slikovno
gradivo
P,
vezenine z
nac.simboli
P, slikovno
gradivo
P, G

X

WHO, 2007

X

X

X

X

X

S

G, K

X

NationMaster,
2007

X

X

X

X

X

A guide to…,
2007
Kissing on…,
2006
**Morrison,
Conaway,
2007

X

X

X

X

E

P

X

X

X

X

E

P, G

E

P

X

X

X

X

stereotipi o evropskih narodih in
kulturah

X

X

simuliranje kulturnega okolja

X

X

korelacije med Inglehartovimi in
Hofstedovimi vrednotnimi
orientacijami, posameznimi
značajskimi potezami in
družbenoekonomskimi dejavniki

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

delo in družinsko življenje

X

X

vsakodnevni življenjski ritem

X

Vedenje

kulturni simboli (prometni znaki,
napisi na fast food restavracijah,…)
nacionalne rastline, živali, osebe,
barve,…

Nacionalni
simboli

Navade, rituali

X
X
X
X

kulturna dediščina evropskih držav

X

rastlina, drevo, žival, barva, reka,
morje/ocean; pod izdelki kratki
(geografski) opisi države
evropska morja in njihova kulturna
dediščina
kulturne dejavnosti (knjige, kino,
glasba,…)
poraba alkohola, kajenje, odvisnost
od drog
poraba alkoholnih in brezalkoholnih
pijač ter mesa; število podzemnih
restavracij in restavracij s hitro hrano
poljub na lica kot pozdravni ritual

X
X
X

X
X

pozdravni rituali v Evropi

X

X
X

X

T

G

X

E
E
E

Način
prikaza

M

X

prostorska razporejenost v Z. Evropi
prostorska povezanost s politično
(ideološko) raznovrstnostjo v Z.
Evropi
družina, gospodinjstvo
anketa Britancev o vozniški kulturi v
drugih evropskih državah
prometne nesreče, vozniška kultura
(in alkohol)

SMART(G) analiza
S

stereotipi o Makedoniji (in drugih
državah JV Evrope) v reviji National
Geographic
na primeru Evrovizije

Vir

X

X

X

E
X

S
E

X

P, slikovno
gradivo
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Tabela 3: Dodatni izbor kazalcev v skupini družbeno okolje in kultura za posamezne evropske
države
Kazalec

X

X

SVN

P, G, K

X

X

X

X

X

GBR

P, Š, K

X

X

X

X

DEU

P

X

X

Zver, Živko,
2004

X

X

X

X

SVN

P, Š, G

X

X

CPRE, 2007

X

X

X

X

GBR

P, Š, K

X

Brezovec,
2001
Dunning, 2003

X

X

X

X

SVN

P

X

X

X

X

GBR

P

Kraniauskaitė,
2004
*Kalnius, 2002

X

X

X

X

LTU

P

LTU

P

Pale People…,
2004
Šakaja, 2001

X

X

X

GBR

P

X

X

X

X

HRV

P, Š

X
X

X
X

X
X

X
X

SWE
SWE

P, Š
P

X

Daun, 2005
Absolutely
Swedish, 2007
Bozzetto, 1999

X

X

X

X

ITA

X

X

La Sorte, 2006

X

X

X

X

ALB

animacijsko
gradivo
P, Š

X
X
X

X
X
X

Falkoff, 1998
Price, 2002
Stojanovic,
2004

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

CHE

P, Š

X

X

X

SRB

G

FRA
SVN

X

Turistička
organizacija
Srbije, 2007
*Zeldin, 1988
*Muratović,
2005
Pirnat, 2004

X

X

X

X

SVN

X
X

Šaver, 2005
Kučan, 1998

X
X

X
X

X
X

X
X

SVN
SVN

P
dokumentarni
film
P, umetniška
inštalacija
P
P,Š, slikovno
gradivo

rastline, drevesa, barve, živali, znane
osebe, kulturna dediščina, hrana,…

X

X

X

X

X

GBR

P, slikovno
gradivo

krvno maščevanje v Albaniji

X

X

X

X

X

ALB

P

navade, nacionalni značaj, vrednote

X

X

X

X

X

SWE

P

v nemškem poslovnem okolju

X

National
Emblems of
Britain, 2007
Mortimer,
Toader, 2005
Swedish
customs…,
2007
Schaupp,
Graff, 2006

X

X

X

X

DEU

P

kulturno in poslovno delovanje
priseljenskih skupnosti v Londonu

slovenska kulturna orientacija v Evropi
glede na Hofstedove kulturne dimenzije in
svetovno raziskavo vrednot
britansko podeželje kot vrednota
nacionalnega pomena
podoba Slovenije kot turistične destinacije

X

pojmovanje Velike Britanije kot otoškega
naroda
podoba Litve v očeh tujcev

X

stereotipi med Litvanci

X

X

stereotipi Američanov o Veliki Britaniji

X

X

Stereotipi Zagrebčanov do drugih
evropskih držav
stereotipi o Švedih
Nacionalni značaj Švedov

X

X

X

X
X

nacionalni značaj Francozov
življenje povprečnega Slovenca

X

X

Soča, soška postrv, človeška ribica
alpska kultura slovenstva
krajina kot nacionalni simbol

Navade,
rituali

X

X

mednarodna podoba Albanije
razlike med švicarskimi kulturnimi
skupinami (romanskimi in germanskimi)
glede socialnega kapitala
anketa o značajskih lastnostih Srbov kot
gostiteljev

Nacionalni
simboli

Način
prikaza

X

animacija kulturnih razlik med Evropsko
Unijo in Italijo na humoren način
italijanski stereotipi o Albaniji

Vedenje

G

X

kultura in vsakdanje življenje turške
skupnosti v Nemčiji

Nacionalni
stereotipi

SMART(G) analiza
S
M A R T

Poročilo o
človekovem…,
2001
NEVIDNA KULTURA
X
X
London
Communities,
2006
X
Tan, Waldhoff,
1996

Kazalci človekovega razvoja

Nacionalna
identiteta

Vrsta kazalca
Vir
Kvant. Kvalit.
DRUŽBENO OKOLJE

X

X
X

X

X

X
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3.2. Simulacijski model
Dosedanje ugotovitve o metodoloških pristopih pri izdelavi simulacijskega modela lahko
strnemo v naslednje elemente, ki naj bi jih simulacijski model vseboval:
1. prostorska enota kulturnega okolja (država);
2. izbor kvantitativnih in/ali kvalitativnih kazalcev kulturnega okolja (skupini
»geografska lega in naravno okolje« ter »družbeno okolje in kultura«);
3. interpretacija kazalcev kulturnega okolja izvorne in destinacijske države (slikovni,
kartografski, grafični prikazi, preglednice,…);
4. poskus simulacije in interpretacije sprememb kulturnega okolja na potovanju med
obema državama (spremembe kulturnega okolja, ki naj bi jih izkusil obiskovalec v
destinacijski državi);
5. ocena intenzitete spremembe kulturnega okolja.
Slika 5: Enostaven prikaz simulacijskega modela
KULTURNO OKOLJE
PORTUGALSKE

KULTURNO OKOLJE
ŠVEDSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA DRŽAVE A
Geografska lega in naravno okolje:
• geografska lega,
• podnebje,
• površje,
• vodovje,
• rastlinstvo,
• živalstvo.
Družbeno okolje in kultura:
• kazalci človekovega razvoja (HDI,
GEM, zdravstveni, tehnološki,…)
• kultura:
- vidna (arhitektura, obleka, prehrana,
kulturna dediščina… )
- nevidna (nacionalna identiteta, jezik,
religija, vrednote, prepričanja, stališča,
drže, vedenje, rituali, nacionalni simboli,
nacionalni stereotipi, …)

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA DRŽAVE B
Geografska lega in naravno okolje:
• geografska lega,
• podnebje,
• površje,
• vodovje,
• rastlinstvo,
• živalstvo.
Družbeno okolje in kultura:
• kazalci človekovega razvoja (HDI,
GEM, zdravstveni, tehnološki,…)
• kultura:
- vidna (arhitektura, obleka, prehrana,
kulturna dediščina… )
- nevidna (nacionalna identiteta, jezik,
religija, vrednote, prepričanja, stališča,
drže, vedenje, rituali, nacionalni simboli,
nacionalni stereotipi, …)

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA DRŽAVE A IN DRŽAVE B

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED DRŽAVO A IN DRŽAVO B

Kazalci kulturnega okolja

Intenziteta spremembe KO
Majhna Srednja Velika
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4. Empirični primer pridobivanja kazalcev
Predstavljamo primer pristopa k pridobivanju nekaterih sicer težko dostopnih informacij o
kulturnih okoljih.
Osnovni namen ankete Kulturno in medkulturno v EU (in drugih) državah (Krevs, 2007) je
bil pridobiti podatke o razlikah med kulturnimi okolji evropskih držav, s poudarkom na
uporabnosti za osebe, ki v drugo državo potujejo s poslovnim razlogom. Da je geografija
prisotna tudi v poslovnem okolju, lahko razberemo iz besed slovenskih strokovnjakov za
(mednarodni) poslovni bonton:
»Za doživetje kulturnih razlik nam ni potrebno potovati na drugo stran sveta, saj so
medkulturne razlike prisotne že v Evropi. Ena bolj pomembnih razlik med severno in južno
poslovno Evropo je odnos do časa in prostora« (Pravila poslovnega sveta, 2007, str. 6).
Z anketo smo želeli pridobiti predvsem tiste informacije o kulturnih okoljih, ki jih v drugih
virih in literaturi ne zasledimo ali pa obstajajo za omejeno število držav. Anketa je bila
pilotna, saj smo se z njo želeli podučiti, na kakšen način in katera vprašanja je potrebno
zastaviti v prihodnje. Izvajanje tovrstnih mednarodnih kvalitativnih anket bi lahko
predstavljalo rešitev problema pridobivanja zanesljivih in ažurnih informacij na metodološko
primerljiv način.
Sodelovanje avtorice pričujočega diplomskega dela v raziskavi je bilo tudi povod za izbiro
njegove tematike. Nekatere izmed anketnih rezultatov (nacionalni stereotipi, nacionalni
simboli, pozdravni rituali, vrednote individualizma oz. kolektivizma) smo uporabili kot vir
kazalcev v prostorskih simulacijah v nadaljevanju diplomskega dela.
V nadaljevanju bomo najprej opredelili raziskovalno območje, anketni vzorec, tematska
področja vprašalnika in način obdelave rezultatov.

4.1. Raziskovalno območje
Pri analizi anketnih rezultatov smo se omejili na raven države oz. nacionalnega kulturnega
okolja in hkrati s tem na nacijo, kot večinsko (vladajočo) kulturno skupino v državi, sicer bi
bila analiza, ki bi upoštevala prostorske variacije in variacije znotraj nacionalne kulturne
skupine, preveč kompleksna za namene našega diplomskega dela.
Območje raziskovanja, ki zajema 36 evropskih držav in 1 »pokrajino« (Kosovo smo
obravnavali kot ločeno pokrajino, zaradi njegovega posebnega političnega statusa in ker so
anketiranci bili albanske narodnosti), smo določili na podlagi evropskih držav, za katere smo
pridobili anketne rezultate9 (navedene po abecednem vrstnem redu): Albanija, Avstrija,
Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Irska, Islandija, Latvija, Litva, Nemčija, Nizozemska,
Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija,
Slovaška, Slovenija, Srbija, Kosovo, Španija, Švica, Švedska, Ukrajina in Velika Britanija.
9

Čeprav je anketa bila zasnovana za evropske države, so nanjo odgovarjali tudi iz drugih predelov sveta, zato smo dopolnili
prvotni naslov ankete. Vsega skupaj je bilo 629 odgovorov, od tega 256 anketirancev iz evropskih držav, 80 iz neevropskih
držav (40 ZDA, 15 Turčija, 5 Avstralija, 3 Kanada, po 2 iz Indije in Filipinov, 2 Argentina in po 1 anketiranec iz Singapurja,
Savdske Arabije, Južne Afrike, Mehike, Kenije, Japonske, Izraela, Irana, Gruzije, Brazilije in Alžirije), 293 pa jih ni navedlo
bivališča oz. države.
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V analizo smo zajeli odgovore 249 anketirancev iz evropskih držav in pri tem izpustili 7
anketirancev, saj smo iz odgovorov in podatkov o narodnosti in maternem jeziku, ugotovili,
da so odgovarjali za svojo rojstno državo in ne za državo, v kateri imajo bivališče. Po
posameznih državah smo tako izpustili: Danska (Srb), Estonija (Američan), Velika Britanija
(2 Bolgara, Turk in Poljak) in Poljska (Romun). V primerih večetničnih držav oz. držav, kjer
so prisotne regionalne težnje po avtonomnosti, velja pripomniti, da so izmed vseh
anketirancev za Španijo odgovarjala tudi 2 prebivalca Barcelone (Katalonija), 1 prebivalka
San Sebastiana (Baskija) in 1 prebivalec Seville (Andaluzija), za Ciper anketiranec grške
narodnosti (Limassol), za Bosno in Hercegovino anketiranca srbske narodnosti, za Veliko
Britanijo pa 14 anketirancev iz Anglije, 3 iz Škotske, 2 iz Walesa in 2 iz Severne Irske.10
Tabela 4: Število anketirancev po državah
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Država
Slovenija
Bolgarija
V. Britanija
Romunija
Nemčija
Nizozemska
Francija
Avstrija
Madžarska
Makedonija
Albanija
Finska
Moldavija
Poljska
Ukrajina
Grčija
Srbija
Kosovo
Španija
Belgija
Irska
Islandija
Litva
Malta
Portugalska
Slovaška
Švica
Belorusija
BIH
Danska
Estonija
Hrvaška
Italija
Latvija
Norveška
Ciper
Švedska

Št. anketirancev
64
22
21
15
10
9
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Vir podatkov: Krevs, 2007

10

Pomenljiva je zlasti naslednja pripomba anketiranca iz Anglije: »Nisem mogel komentirati sosednjih držav, ker Škotska in
Wales nista bila na seznamu«.
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4.2. Vzorec
Anketa je krožila po svetovnem spletu, s čimer lahko do neke mere razložimo značilnosti
zajetega vzorca. Prevladujoč odstotek (42%) mladih anketirancev v razponu letnikov rojstva
1970-79, ki jim sledita (24%) skupini 1980-89 in (18%) 1960-69, kaže na starostne skupine,
ki najbolj pogosto in redno uporabljajo splet, anketa pa je krožila tudi po študentskih
elektronskih dopisnih listah. To je lahko deloma tudi razlog za večinski odstotek (55%)
anketirancev z visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo, deloma pa v tem, da so glavni kanali
za razširjanje ankete bile mednarodne elektronske dopisne liste, namenjene strokovnjakom za
medkulturno komunikacijo, geografska združenja (Herodot, Eurogeo) ter turistične
organizacije, če naj navedemo zgolj nekaj posameznih primerov.
Graf 1: Anketiranci po spolu

40%
moški
ženske
60%

Vir podatkov: Krevs, 2007
Graf 2: Anketiranci po letniku rojstva
1%3%
12%

24%

1930-1939
1940-1949
18%

1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989

42%

Vir podatkov: Krevs, 2007
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Graf 3: Anketiranci po izobrazbi
4%

srednješolska
41%
visokošolska,
univerzitetna
magisterij, doktorat
55%

Vir podatkov: Krevs, 2007
Vzorec seveda s statističnega vidika ni reprezentativen. Izvedena anketa je bila pilotna in
statistični izračuni niso bili njen cilj. Vodja ankete (Krevs, 2007) predpostavlja, da je velik del
odgovorov vendarle razmeroma zanesljiv oz. verodostojen, saj smo anketirance spraševali po
»splošno razširjenem mnenju«. Relativno verodostojnost pa kaže tudi ujemanje številnih
relevantnih informacij z informacijami iz drugih strokovnih oz. znanstvenih virov. Kot primer
takšnega ujemanja smo v nadaljevanju, pri analizi anketnih rezultatov, primerjali odgovore o
slovenskih nacionalnih simbolih, ki so ji navedli naši anketiranci in odgovore anketirancev v
javnomnenjski raziskavi krajinske arhitekte Ane Kučan (1998).

4.3. Vprašalnik
Vprašalnik smo zasnovali tako, da bi lahko iz anketnih rezultatov pridobili uporabne kazalce
za merjenje kulturnega okolja. Z vprašanji smo poskušali zajeti možne spremembe kulturnega
okolja, ki jih lahko nekdo izkusi na potovanju v drugo državo (priloga 10), in sicer:
• odnos do (poslovnega) gosta (sprejem, pozdravni ritual, skrb za prehrano, prosti čas,
seznanitev z gostiteljevo družino);
• značilnosti verbalne (uporaba tujih jezikov) in neverbalne komunikacije;
• odnos do družbeno marginalnih skupin prebivalstva (etnične manjšine, tujci, odvisniki,
alkoholiki);
• statusni simboli (avto, hiša, obleka, poklic ali izobrazba, elitni športi, eksotične
destinacije);
• odnos do družbenih zakonov (upoštevanje prometnih predpisov);
• odnos do prostora (uporaba ograj) in odnos do časa (zamujanje na sestankih);
• nacionalni simboli (nacionalni šport(i), tradicionalna hrana in hrana tujega izvora, naravne
značilnosti, tradicionalna glasba);
• kulturni stereotipi (pozitivni in negativni) o prebivalcih države;
• naklonjenost do sosednjih držav in geografska identiteta;
• navade (ure obedov, nošenje copatov ob obisku, popoldanski počitek).
Pri odgovarjanju na vprašanja, ki so se nanašala na odnos med gostiteljem in gostom, so se
morali anketiranci postaviti v vlogo gostitelja, ki živi v njihovi državi, je star med 25 in 55 let,
zaposlen in potuje vsaj enkrat letno v evropske države ali sprejema goste iz drugih evropskih
držav. Gost, ki so ga »sprejeli«, z gostiteljem ni bil v sorodstveni ali prijateljski povezavi,
temveč njegov poslovni partner, sodelavec ali znanec iz druge države. Pri vprašanjih, ki so se
navezovala na vse preostale možne spremembe kulturnega okolja, ki niso specifično
vključevale odnos gostitelj-gost, so anketiranci morali s svojimi odgovori izraziti splošno
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mnenje, kakor so mislili, da bi odgovorila večina njihovih sodržavljanov. S takim
»vživljanjem« v vlogo povprečnega prebivalca njihove države, so se anketiranci morali
distancirati od lastnih subjektivnih odgovorov in s tem podati čim bolj »objektivne
informacije« oz. splošno razširjeno mnenje, s katerimi bi lahko ugotavljali prostorske
spremembe kulturnega okolja med evropskimi državami.
Na prisotnost različnih religijskih, etničnih, družbeno-ekonomskih, političnih, izobrazbenih,
poklicnih, starostnih, spolnih ipd. variacij znotraj neke nacionalne kulturne skupine in po
njenih regijah, so nas opozarjali tudi anketiranci sami, kot npr.:
»Zaradi velike raznolikosti znotraj moje države so lahko bistvene razlike med odgovori
Latvijcev in Rusov« (anketiranec iz Latvije).
»Na nekatera vprašanja je težko odgovoriti, ker jemljejo v obzir samo možnost, da si
pripadnik nacionalne države in ne tudi pripadnik naroda brez države, kar je primer številnih
ljudstev v Evropi« (anketiranec iz Španije).
Nasprotno pa je zapisal anketiranec iz Bolgarije: »Anketa je zanimiva, lahko 'se' bolje
spoznamo. Nekatera vprašanja bi morala imeti na izbiro več odgovorov, vendar je
razumljivo, da so ankete vedno 'shematične'«.
Preostali komentarji so izkazovali navdušenje nad obravnavano tematiko in željo po
sodelovanju v nadaljnjih raziskavah, opozarjali na tehnične in vsebinske nepravilnosti oz.
pomanjkljivosti (pri določenih vprašanjih – npr. o načinih pozdravljanja - ni bila omogočena
možnost izbire več vprašanj hkrati; na izbiro ni bilo odgovora Ne vem; anketiranca iz Finske
in Norveška sta opozorila na prepozen začetek kosila – pri njih je med 11.00 in 11.30,
medtem ko je v vprašalniku bil na izbiro začetek šele od 12h naprej) in predolg vprašalnik.

4.4. Analiza podatkov
Pri vprašanjih, kjer je bilo na izbiro več odgovorov, smo izračunali odstotke izbranih
odgovorov, tako da smo dobili vrstni red izbir, pri čemer je bil pogost rezultat tudi več
izenačenih odgovorov. Za kartografske prikaze (zemljevidi 1, 2 in 3) smo upoštevali
odgovore z največjim odstotkom izbir ter tiste, kjer sta bila dva ali trije odgovori enako
pogosto izbrani. S takšnim kvantitativnim načinom obdelave kvalitativnih informacij
(odgovorov) lahko države razvrščamo glede na to, kolikšen odstotek (pomen) ima določen
pojav znotraj njihovega kulturnega okolja. S tem smo poskušali doseči primerljivost podatkov
po državah, pri čemer je potrebno upoštevati neenakomerno število zajetih anketirancev po
državah (tako npr. Ciper, za katerega je odgovarjal samo eden anketiranec, dosega pri vseh
odgovorih vrednost 100%), kar pa je na kartah vsakokrat navedeno. Pri vprašanjih, kjer je bilo
potrebno poimenovanje ali naštevanje pojavov v kulturnem okolju (npr. nacionalni simboli,
nacionalni stereotipi, tradicionalne in tuje jedi,…), smo podatke obdelali tako, da smo v
preglednicah prikazali vse poimenovane oz. naštete variante.
V nadaljevanju smo posebej interpretirali štiri empirično pridobljene kazalce iz anketnih
rezultatov, in sicer nacionalne stereotipe, nacionalne simbole, pozdravne rituale ter vrednote
individualizma oz. kolektivizma. Pri interpretaciji smo si poskušali pomagati z drugimi
obstoječimi teoretičnimi in empiričnimi izsledki.
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4.4.1. Izbrani kazalec kulturnega okolja: nacionalni stereotipi
Anketirance smo prosili, naj naštejejo tri pozitivne in tri negativne stereotipe, ki veljajo za
prebivalce njihove države. Stereotipi, po katerih smo spraševali anketirance, se v socialni
psihologiji označujejo kot nacionalni osebnostni stereotipi, saj je njihov nosilec narod v celoti.
Pri tem so osebnostni stereotipi in predsodki definirani kot »stereotipi in predsodki, kjer
osebnostne poteze in druge osebnostne značilnosti delujejo kot nosilci stereotipa« (Musek,
1997, str. 17). Če se skupinski stereotipi nanašajo na člane lastne družbene skupine se
imenujejo avtostereotipi in na člane drugih družbenih skupin heterostereotipi (Musek, 1997,
str. 15). Noben narod ali etnična skupina ne more biti imuna na avtostereotipe niti (še manj
možno) na heterosterotipe (Musek, 1997, str. 19).
Odgovore smo razporedili v tabelo (priloga 4), kjer so po stolpcih stereotipi razdeljeni na
pozitivne in negativne stereotipe, po vrsticah pa na posamezne kategorije, ki smo jih povzeli
po psihologu Janeku Musku in, kjer se nam je to zdelo potrebno, dodatno dopolnili oz.
razdelili na podkategorije, ki smo jih sami oblikovali glede na vsebinsko plat stereotipov.
Musek (1997, str. 17) osebnostne stereotipe deli glede na:
- značajske ali etično moralne lastnosti,
- temperamentne lastnosti,
- intelektualne lastnosti,
- fizične ter
- vedenjske lastnosti.
Medtem ko temperamentnih in fizičnih lastnosti nismo dopolnjevali oz. dodatno razdeljevali,
smo značajske ali etično moralne lastnosti razdelili glede na to, kako se skozi njih kaže odnos
prebivalcev do različnih življenjskih področij (delo, denar, strpnost, religija, nacionalna
zavest, okolje), intelektualne lastnosti smo dopolnili z umetniškimi in športnimi, vedenjske z
življenjskim stilom, stereotipe, ki jih nismo mogli uvrstiti v nobeno od naštetih kategorij, pa
smo uvrstili pod drugo. Pri tem bi želeli poudariti, da naše lastne dopolnitve oz. razdelitve
obstoječih znanstvenih kategorij osebnostnih stereotipov in razvrščanje stereotipov v
posamezne kategorije nikakor ni popolno oz. mogoče je celo mestoma nepravilno, ker
nimamo znanja socialne psihologije, vendar naš namen ni podrobna in strokovno (psihološko)
natančna analiza naštetega, temveč le shematičen prikaz delitev evropskih držav glede na
stereotipe, ki jih lahko zasledimo o njihovih prebivalcih. Z identificiranjem nacionalnih
kulturnih skupin preko stereotipov namreč hkrati zarisujemo kulturne ločnice med njimi. V
primeru Velike Britanije smo Anglijo, Wales, Škotsko in Severni Irsko obravnavali ločeno.
Ob kratkem pregledu nacionalnih stereotipov, ki so jih anketiranci navedli, lahko spremembe
kulturnega okolja razdelimo v dve skupini glede na:
a. nacionalne stereotipe, ki imajo hkrati svoj pozitivni in negativni pol, npr. strpninestrpni, varčni-zapravljivi, čisti-umazani, prijazni-neprijazni, izobraženi-neizobraženi
ipd. Če tako npr. za švicarsko kulturno okolje velja izobraženost, lahko v moldavskem
»pričakujemo« neizobraženost prebivalcev. Medtem ko so na Nizozemskem in v
Ukrajini varčni, so prebivalci Švice, Islandije in Slovenije zapravljivi. Države so si
torej postavljene nasproti glede na vrsto (pozitivno ali negativno) kulturne značilnosti,
ki jih identificira, pri čemer zasledimo nekoliko ambivalentno stanje v večini
primerov, saj nasprotne dvojice ali skupine držav tvorijo kar iste države: npr. Avstrijci,
Angleži, Poljaki, Slovenci in Bolgari so hkrati delavni in leni; Nemci, Nizozemci,
Angleži, Slovenci in Romuni so hkrati strpni in nestrpni itn.
b. nacionalne stereotipe, ki so navedeni samo v eni izmed oblik (pozitivni ali negativni),
tako da njihove nasprotne oblike, ki seveda obstaja, čeprav ni navedena, v tej tabeli ne
moremo zaslediti: zanesenjaki (Grčija), sanjači (Litva), nogometni huligani (Anglija),
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veliko kadijo (Bolgarija), dobri pevci (Wales, Latvija, Slovenija), blond (Danska,
Finska)… Med temi nacionalnimi stereotipi izstopajo nekateri, ki bi jih lahko označili
tudi kot specifične za posamezne države: npr. pivci piva in jedci kislega zelja
(Nemčija), hlapčevski, pomešani s Slovaki (Slovenija), radi imajo rugbi (Wales),
»dugnad spirit« (*norveška beseda, ki opisuje duh prostovoljstva na Norveškem),
teroristi (Irska), nestrpni do »Rusov«, gledajo zviška na vračajoče se izgnance
(Latvija), govorijo samo rusko, t.i. »Sovjeti« (Estonija), najbolj žalosten narod v
Evropi (Portugalska), otoški (Škotska, Anglija) ipd.
Zemljevid 1: Odnos do dela med Evropejci

Legenda
samo pozitivni stereotipi
pozitivni in negativni stereotipi
samo negativni stereotipi
Pozitivni stereotipi:
- delavni, aktivni (Nemčija, Avstrija, Finska, Islandija,
Nizozemska, Belgija, VB-Anglija, Irska, Latvija, Poljska,
Slovaška, Slovenija, Kosovo, Bolgarija, Romunija, Moldavija,
Ukrajina), ambiciozni (Madžarska, Slovenija),
- organizirani, disciplinirani, spoštujejo pravila, natančni, točni
(Nemčija, Avstrija, Švica, Nizozemska, VB-Anglija, Slovenija,
Moldavija), zanesljivi, vestni (Nemčija, Avstrija, Finska,
Norveška, VB-Anglija, Madžarska, Slovenija, Kosovo),
storilnostni (Slovenija).
Negativni stereotipi:
- leni (Avstrija, Italija, Portugalska, Španija, Grčija, VB-Anglija,
Poljska, Slovenija, Makedonija, Srbija, Bolgarija),
- neorganizirani, nedisciplinirani, ne spoštujejo pravil,
neodgovorni (Islandija, Malta, Portugalska, Španija, Slovenija,
Makedonija, Srbija, Bolgarija, Albanija), površni, zamujajo
(Avstrija, Islandija, Italija, Španija, Grčija, Slovenija).

Vir podatkov: Krevs, 2007 (avtor zemljevida: Tatjana Vokić)
Zemljevid 2: Izobraženost Evropejcev

Legenda
samo pozitivni stereotipi
pozitivni in negativni stereotipi
samo negativni stereotipi
Pozitivni stereotipi:
- pametni, (visoko, široko) izobraženi, inteligentni (Švica, Finska,
Francija, Grčija, Anglija, Estonija, Latvija, Poljska, Slovenija,
Makedonija, Albanija, Bolgarija, Romunija),
- večjezični (Nizozemska, Belgija, Slovenija), razumejo angleško
(Švedska), dobri matematiki in znanstveniki (Bolgarija),
- nadarjeni, spretni, ustvarjalni (Španija, Anglija, Slovenija,
Bolgarija), radovedni, inovativni, iznajdljivi, raziskovalci
(Francija, Slovenija, Bolgarija), zdravorazumski, kritični
(Bolgarija).
Negativni stereotipi:
- neumni, neizobraženi (Anglija, Makedonija, Kosovo,
Moldavija), ne berejo knjig (Moldavija),
- enojezični, govorijo samo svoj jezik (Francija, Anglija,
Slovenija), govorijo samo rusko - t.i. Sovjeti (Estonija),
- neustvarjalni (Romunija).

Vir podatkov: Krevs, 2007 (avtor zemljevida: Tatjana Vokić)
Vsaka nacija sebi pripisuje določene značajske lastnosti, ki naj bi posebej izstopale kot
njihove prepoznavne, obenem pa ji lastnosti pripisujejo tudi sosednje in druge nacionalne
skupnosti (Šabec, 2006, str. 72).
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Vsak izmed nas je zbirka specifičnih lastnosti, toda ko nekatere od teh lastnosti delimo z
drugimi, druge lastnosti pa potlačimo, postanemo člani skupnosti. Oblikovanje skupin
posplošuje siceršnje variacije med posamezniki ali podskupinami (Schauer, 2003, str. 287,
288). Družba ne bi mogla obstajati brez posameznikov, toda če posamezniki ne bi občutili
pripadnosti skupini, tj. če ne bi delili lastnosti, položaj, vrednote in prepričanja z drugimi
ljudmi, bi bila družba brez strukture ali reda (McGarty, Yzerbyte, Spears, 2002, str. 1).
Za kratko ilustracijo oz. primerjavo z našimi anketnimi rezultati smo izbrali nekaj izmed
izstopajočih nacionalnih stereotipov, ki so jih zbrali študentje geografije v okviru
študentskega raziskovalnega projekta Simuliranje kulturnega okolja iz turističnih vodičev in
jih sami navajamo po zgledu razdelitve v tabeli (Potočnik et al., 2005):
a. značajske ali etično moralne lastnosti:
- delo: Litvanci so zelo delovni ljudje.
- denar: Barantanje je v Italiji pogosto, vendar diskretno. Baranta se lahko na
tržnicah, z uličnimi prodajalci in s taksisti.
- strpnost: Britanci so tolerantni do homoseksualcev. Avstrijci so manj strpni do
homoseksualcev.
- religija: Za Črnogorce pravijo, da resno jemljejo le Boga in vojno. Maltežanski
božič ni skomercializiran, saj je to predvsem čas za družinska srečanja, ko se
večina Maltežanov vrne domov.
- nacionalna zavest: Slovaki so zelo občutljivi glede nacionalne identitete, ker so bili
vedno v senci Čehov. Italijani se zelo radi opredeljujejo po pokrajini, v kateri
živijo; to tudi najprej omenijo, ko se jih vpraša, od kje prihajajo. Pomembna jim je
družina – bolj pomembna od lastnega naroda in sosedov. okolje: Nekoč je bila
Poljska zelo onesnažena, zdaj zelo skrbijo za okolje.
b. temperamentne lastnosti: Finci so zelo nezaupljivi, zlasti do tujcev, ne marajo
zgovornosti. Slovenci so v primerjavi z narodi z juga bolj zadržani in manj
temperamentni. V Romuniji je velika raznolikost tako pokrajine kot ljudi. Romuni so
po značaju topli, spontani in samosvoji. Večina romunskega šarma se skriva v manj
obiskanih in težje dostopnih regijah. Pri njih je opazen latinski karakter.
c. intelektualne, umetniške, športne lastnosti: Francozi večinoma komunicirajo v svojem
jeziku (tudi s tujci). Spoštujejo intelektualce in umetnike. Na Poljskem skoraj nihče ne
govori tujega jezika, malo jih govori nemško ali angleško, intelektualci govorijo
francosko, precej jih razume ali govori rusko.
d. fizične: Pogost stereotip o Italijanih kot zapeljivih latinskih ljubimcih, od testenin
okroglega patriarha, v črno oblečeno vdovo, čutno seks bombo…
e. vedenjske lastnosti, življenjski stil: Slovenci ljubijo naravo in se že kot otroci naučijo
preživeti čim več časa na prostem. Radi pijejo vino in pivo. Bolgari dajo veliko na
modo, veliko svojega dohodka namenijo oblačilom. Glasba je velik del njihovega
življenja. Danski življenjski stil hygge predstavlja udobnost, prijetnost, intimo. Rusi
hodijo v restavracije, da se “ga napijejo” in ne zaradi hrane. Nemci so znani po
klobasah in dobrih avtomobilih. Za Italijane je prehranjevanje način življenja,
družabni dogodek ter največje veselje. Avstrijci dosledno upoštevajo prometna
pravila. Hrvati kradejo le avtomobile znamke Audi, Marcedes in BMW. Pri Britancih
je družinska tradicija čaj ob 17h. Grki so bolj vraževerni od ostalih Evropejcev. Zanje
je nenavadno, če si po 25 letu neporočen.
Richard Hill, strokovnjak za mednarodno komunikacijo, v svoji knjigi We Europeans, pravi,
da nacionalni stereotipi dejansko zaobjamejo nekaj temperamenta naroda: Gründlichkeit
(natančnost) Nemcev, esprit pri Francozih, živahnost pri Italijanih, ponos pri Špancih,
neodvisnost duha pri Britancih,…Težko je reči, kako so se ti stereotipi pojavili: iz
opazovanja, folklore, smešenja tujcev, zmesi vplivov, ki so sodelovali skozi stoletja pri
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zmanjševanju zapletenega in definiranju neopredeljivega (Hill, 2002, str. 284). Stereotipi in
predsodki, ki se nanašajo na posamezne etnične skupine oz. narode in nacije, so že starodavna
tema, od prvih poskusov etnografskih raziskovanj in zgodovinopisnih zapisov Herodota in
Tacita, srednjeveških kronik do zgodnjih opisov nacionalnih značajev v 19. st. Diskurz o
nacionalnih značajih je postajal obvezni del časopisov, revij in drugih publikacij ter potopisov
in literature zlasti od druge polovice 19. st. naprej (Šabec, 2006, str. 42-43).
»Opisati 54-milijonski11 narod z enim samim izrazom, pripisati vsem njegovim prebivalcem
identične moralne značilnosti, o katerih je težko biti prepričan celo pri enem samem
posamezniku ali družini, je naravna reakcija na kompleksnost sveta in navada, porojena iz
obupa, ker se zdi, da ni načina, da bi se temu izognili« (cv. Zeldin, 1988; Hill 2002: 13).
Podobno preberemo na uvodni spletni strani predstavitve Litve za tuje obiskovalce.12
Vendar je stereotipno raven opisovanja kulturnega okolja, če je to le možno, potrebno preseči
z raziskovanjem ozadja njihovega nastanka. Tako Hill na podlagi svojih dolgoletnih opažanj
kot tudi opažanj drugih avtorjev, opisuje kulturo in nacionalni značaj prebivalcev evropskih
držav, njihov življenjski stil, vrednote, prepričanja, navade. Ugotavlja, da »nacionalne
značilnosti obstajajo tako zaradi zgodovinskih vzrokov, kot tudi prepleta niza vplivov, kot so
geografija, kultura, prehrana, družinska struktura, pravni sistem, jezik in moda« (Hill, 2002,
str. 18). Navajamo nekaj izmed njih:
- »Nedavna zgodovina je tudi pripomogla k slovesu Belorusov kot posebej pasivnih. The
Economist jo je označil kot "ubogljivo Belorusijo". Belorusi so se naučili ponižnosti iz svoje
zgodovine, ko so jih vedno znova pohodili njeni večji sosedi in je tako razvila pasivnost zaradi
nesreče kot način življenja« (Hill, 2002, str. 274).
- »Obstajajo številna ugibanja o možni povezanosti toplega in vlažnega podnebja
jugozahodne Irske ter mehkega naglasa in domnevne lenobe prebivalcev okrožja Kerry« (cv.
Evans, 1992).
- »Grška zgodovina in grška osebnost veliko dolgujeta tradicionalnem sobivanju treh
družbenih skupin, ki odražajo geografijo države: gorskih Grkov (vojaki), ravninskih Grkov
(kmetje) in obalnih Grkov (trgovci)« (Hill, 2002, str. 252).
Moderna znanost je začela bolj aktivno preučevati nastanek in funkcije predsodkov in
stereotipov ter izdelovati analitične in primerjalne študije zgodovinskih ozadij in mehanizmov
stereotipnega mišljenja zlasti po 2. sv. vojni (Šabec, 2006, str. 43). Politične in gospodarske
integracije pri Evropejcih nedvomno krepijo zavest o prisotnosti sosednjih nacij, toda s tem
obenem izpostavljajo lastne kulturne značilnosti, ki jih ločijo od sosedov. Stereotipi so pri tem
le ena od oblik nacionalnih kulturnih posebnosti, ki izvirajo iz razlik v vedenjskih vzorcih,
socializacijskih in izobraževalnih sistemih, verbalni komunikaciji, govorici telesa, bontonu,
dojemanju smrti, pa tudi vsakdanjih gospodinjskih opravilih, načinih prehranjevanja in
odnosu do hrane (Šabec, 2006, str. 83).

11
12

Knjiga je iz leta 1988.

»Vsaka nacionalna ali rasna skupina poseduje tako dobre kot slabe značilnosti, ki se razkrivajo ne samo posameznike v
skupini, temveč so skupne tudi skupini v celoti. To so opazili tako znanstveniki kot navadni ljudje, ki so bili v vsakodnevnem
stiku s sosedi določene narodnosti ali rase. Tovrstna opažanja, nekoliko izpopolnjena in pretirana, tvorijo temelj anekdotam
o nespametnosti enega naroda, skoposti drugega, pijanosti tretjega itn. Ne glede na to, če smo radi ali ne Litvanci, ne
moremo spremeniti našega narodnega izvora, saj se je ta oblikoval skozi tisočletja skozi način življenja, okolje, navade in
tradicije. To vse ostaja ukoreninjeno v našem duhu, celo ko se namenoma ali nenamenoma ločimo od naše narodne skupine.
Vsi mi smo podedovali naš narodni značaj, ki se ga ne more izbrisati niti s kulturo države, kjer živimo, našim načinom
življenja niti z našo okolico« (Lithuania, 2007).
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4.4.2. Izbrani kazalec kulturnega okolja: nacionalni simboli
Anketirance smo spraševali po naravnem pojavu, ki bi ga izbrali za njihov nacionalni ali
regionalni simbol (Krevs, 2007). Odgovore smo razporedili v tabelo, kjer smo, zaradi večje
preglednosti, skupaj razvrstili države, ki se uvrščajo v isto evropsko regijo.
Tabela 5: Nacionalni simboli evropskih držav
DRŽAVA
Islandija
Norveška
Švedska
Finska
Danska
Estonija
Latvija
Litva
Velika
Britanija
Irska
Nizozemska
Belgija
Francija
Nemčija
Švica
Avstrija
Slovenija

Madžarska
Slovaška
Poljska
Belorusija
Ukrajina
Moldavija
Romunija
Bolgarija
Makedonija
Srbija
Kosovo
Albanija
BIH
Hrvaška
Portugalska
Španija
Italija
Malta
Grčija
Ciper

Kateri naravni pojav bi izbrali kot vaš najbolj izstopajoč nacionalni ali
regionalni simbol (opredelite njegovo ime in tip, npr. gora, reka)?
vulkan Vatnajkull, termalni vrelci, Esjan
fjordi, polnočno sonce in severni sij
gozdovi
jezero Saimaa, jezera, Suomenlahti (morski zaliv)
morje, ravnina
otok Saaremaa, apnenčasti plato na severu države
reka Daugava, reka
Sabonis (košarkaška legenda), reka Njemen
morje, otoška država, Temza, Tyne, reka, obala, Big Ben, pokrajina,
Peninsko gorovje, kmetije, Snowdonia, gorovje Snowdonian,
visokogorje, Škotsko visokogorje, gora Pembrokeshire
jezera Killarney, Croagh Patrick, triperesna detelja
območje delte, mlini na veter, nasipi, reka Maas, nebo, voda, jezera
obala Severnega morja, reka Yzer
narava, Alpe, Mont Blanc, Centralni masiv, reka Loara
Alpe, Ren, medved, Zeche Zollverein (premogovnik, del svetovne
kulturne dediščine)
gora Matterhorn, reka Aare
gore, Grossglockner, Wildspitze, Donava
Kras, kras, Triglav, TNP, gozd, Blejsko jezero, Postojnska jama,
Bohinjsko jezero, gore, Jadransko morje, jame, Škocjanske jame, Alpe,
Soča, Slovenija, narava v celoti, raznolikost in lepota narave na majhnem
območju, štorklja, proteus
reka Donava
Visoke Tatre
Tatre, reka, Baltsko morje
gozdovi
reka Dneper, velikost ozemlja, Krim, narava
gozdovi Codrii, reka Dnester
Donava, Donavska delta, Karpatsko gorovje, gorovje, Črno morje,
morje, poplave
vrtnica, Rilski samostan, Rilsko gorovje, gorovje Balkan, Črno morje,
obmorski kraji, gorovje Pirin, Pirinski narodni park, Rodopi, narava
Reka Vardar, Ohridsko jezero
veter košava, Kosovo in Metohija (osrčje in zibelka Srbije s
srednjeveškimi samostani in kraljevskimi mesti), Jadransko morje
gora, orel, Šar planina, gorovje Drenica
Albanske Alpe, orel, gore, morje
Donava
Jadransko morje, Sava
zastava, gorovje Serra da Estrela, reka Duoro
sonce, Bahia de La Concha, gora Montserrat
reka Pad, veter
gora, morje, Grand Harbour
gorovje Olimp, grški otoki, Egejsko morje
Mediteransko morje

Vir podatkov: Krevs, 2007
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Pregled navedenih nacionalnih simbolov po državah nam pokaže, da se kot najbolj pogost
kazalec kulturnega okolja pokažejo gore oz. goratost kot značilnost površja posameznih
evropskih držav. Največjo skupino tvorijo države Srednje Evrope (Nemčija, Švica, Avstrija,
Slovenija, Slovaška, Poljska), sledijo ji države Jugovzhodne (Romunija, Bolgarija, Albanija
in Kosovo kot pokrajina) ter Južne Evrope (Portugalska, Španija, Malta in Grčija). Velika
Britanija, Irska in Francija so edine predstavnice Zahodne Evrope. Zajete so vse večje skupine
gorstev v Evropi, razen Skandinavskega gorovja, Apeninov in Pirenejev. Preostali kazalci so
vezani še na kraško (Slovenija, Estonija), vulkansko (Islandija), ledeniško (Norveška) in
nižinsko površje (Danska).
Drugi najbolj pogost kazalec kulturnega okolja so reke. Najštevilčnejša je zopet skupina
srednjeevropskih držav (Nemčija, Švica, Avstrija, Slovenija, Madžarska, Poljska), sledijo ji
države Jugovzhodne (Romunija, Makedonija, BiH, Hrvaška), Zahodne (Velika Britanija,
Nizozemska, Belgija, Francija), Severne (Latvija, Litva), Vzhodne (Belorusija, Moldavija) in
Južne Evrope (Portugalska, Italija). Romunski anketiranci so izpostavili rečno delto Donave
in njene poplave. Jezera so izbrali na Finskem, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in
Makedoniji, termalne vrelce pa v Islandiji.
Tretji najbolj pogost kazalec je lega ob morju oz. obmorskost države. V skupino držav, ki so
za svoj nacionalni simbol izbrale morje so se uvrstile Danska, Velika Britanija, Slovenija,
Poljska, Romunija, Bolgarija, Srbija, Albanija, Hrvaška, Malta, Grčija in Ciper. Morski zaliv
oz. pristanišče so izbrali anketiranci iz Finske in Malte, morska delto in nasipe iz Nizozemske,
otoke Estonija, Velika Britanija in Grčija ter polotok Krim v Ukrajini, morsko obalo Velika
Britanija, Belgija in Španija, obmorske kraje pa Bolgarija.
Sonce kot naslednji kazalec kulturnega okolja so izbrali na Norveškem in v Španiji, veter v
Srbiji in Italiji, nebo oz. nebesni pojav (severni sij) pa na Nizozemskem in Norveškem.
Gozd je kazalec kulturnega okolja na Švedskem, v Sloveniji, Belorusiji in Moldaviji. Medtem
ko sta po odstotku gozda med 34 evropskimi državami Švedska (65,9%) na 2. mestu in
Slovenija (55%) na 3. mestu je Belorusija (45,3%) na 9. mestu, Moldavija (9,9%) pa na
predzadnjem, 33. mestu (NationMaster, 2007). Vrtnico je izbral bolgarski anketiranec, kot
nacionalni simbol pa si jo delita še dve evropski državi, Anglija (tudorska vrtnica) in
Romunija, ter Irak, Maldivi in ZDA (Wikipedia: national emblem). Triperesna detelja je
neuradni simbol Irske in Bostona (ZDA), upodobljena pa je tudi na zastavi kanadskega mesta
Montreal, kjer predstavlja irsko prebivalstvo kot eno izmed štirih glavnih etničnih skupin
mestnega prebivalstva v 19. st. Detelja je tradicionalno povezana z irskim svetnikom sv.
Patrikom in ponazarja doktrino troedinega stvarstva. Simbol Irske je postala šele pozneje,
vendar v njej nima uradnega statusa, saj ta pripada harfi (Wikipedia: shamrock, 2007).
Živali kot nacionalni simboli so kazalec kulturnega okolja v Sloveniji (človeška ribica in
štorklja) ter orel v Albaniji in sosednjem Kosovu.
Štorklja je najštevilčnejša predvsem v Vzhodni Evropi (Poljska, Belorusija, Litva, Latvia),
nekdanji Vzhodni Nemčiji, Španiji in Portugalski. Bela štorklja je nacionalna ptica Litve,
simbol Haaga, neuradni simbol Poljske, kjer gnezdi okrog 25% štorkelj v Evropi in
prevladujoč simbol vzhodne francoske regije Alzacija (Wikipedia: white stork, stork, 2007).
Čeprav je bilo vprašanje zastavljeno tako, da so morali anketiranci izbirati nacionalne simbole
iz naravnega okolja so v Veliki Britaniji, Nemčiji, Bolgariji in Srbiji navedli tudi kulturno
dediščino. Britanci so izbrali Big Ben, del Westminstrske palače (angleškega parlamenta) v
Londonu. Big Ben je postal simbol za Veliko Britanijo in London, zlasti v vizualnih medijih.
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Ko želijo filmski ustvarjalci na hitro sporočiti nebritanskemu občinstvu splošno lokacijo v
Britaniji, je priljubljen način ta, da pokažejo podobo Big Bena, pogosto skupaj z londonskim
dvonadstropnim avtobusom (Routemaster bus) in londonskim taksijem (Hackney carriage) v
ospredju. Takšno uvodno sceno manj pogosto uporabljajo v VB sami, saj bi lahko večini
Britancev sporočala določeno lokacijo v Londonu, kar pa naj ne bi bil namen ustvarjalcev
(Wikipedia: Big Ben, 2007).
V Litvi so izbrali znano osebo (športnika), na Portugalskem pa zastavo kot svoj državni
simbol. Portugalska zastava simbolizira epska potovanja Portugalcev, na katerih so prvi
odkrili oceanske poti do Indije, Brazilije, Kitajske in Japonske in istočasno ustanovili naselja
na vzhodnih in zahodnih obalah Afrike (Flag of Portugal, 2007).
Naravo samo oz. videz kulturne pokrajine so navedli v Veliki Britaniji, na Nizozemskem,
Franciji, Sloveniji, Belorusiji in Bolgariji.
Kulturne pokrajine lahko označujejo tako človekove dejavnosti kot njena geografska lega,
vendar se najbolj pogosto ta termin uporablja v zvezi s tradicionalno zemljiško rabo. Kulturne
pokrajine ne moremo pojmovati zgolj samo v razmerju do njenega ekološkega konteksta,
ampak tudi kot estetsko delo, pripoved kulture ter odraz regionalne identitete (Krzywinski,
2002, str. 9, 10). V Sloveniji so se raziskav kulturnih pokrajin lotili tako z vidika zemljiške
rabe (Urbanc, 2002) kot tudi družbene konstrukcije slovenskega nacionalnega kulturnega
prostora na podlagi fizičnih danosti pokrajine (Šaver, 2005;13 Kučan, 199814). Kulturne
pokrajine kot dediščina evropskih držav so tudi predmet inštitucij Evropske unije.15
Na primeru Slovenije, kjer je vzorec anketirancev bil med največjimi od preostalih držav, smo
za primerjavo anketnih rezultatov izbrali izsledke javnomnenjske ankete, katere izsledke je
analizirala krajinska arhitektka Ana Kučan v svoji doktorski disertaciji oz. knjigi Krajina kot
nacionalni simbol. Reprezentativni vzorec je določil Center za raziskavo javnega mnenja in
množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede, ki je tudi izvajal anketo. Anketo so
izvajali s pomočjo vprašalnika in fotografij pokrajinskih prvin. »Javnomnenjska raziskava naj
bi pomagala odgovoriti na vprašanje, ali tudi v osebnih predstavah obstaja koncept, ki bi ga
lahko poimenovali »slovenska (po)krajina«, na kakšen način in preko katerih dejavnikov
določena skupina ljudi prepoznava in pomensko označi prostor oziroma ozemlje, na katerem
prebiva« (Kučan, 1998, str. 173).
Po mnenju anketirancev so za Slovenijo najbolj značilne krajinske prvine gore, kraški pojavi
(jame), vinogradi-sadovnjaki, kozolci in cerkvice na vzpetinah. Sledijo jim morja z obalo in
jezera. Nanje se veže nacionalna prostorska identiteta, in sicer gre za nacionalno identiteto na
ravni diference. Te prvine so največkrat izbrane v pomenskih zvezah predstavljanja Slovenije
navzven (Kučan, 1998: 188). Pri gorah oz. gorski pokrajini so tako najbolj pogosto izbrali
13

Šaver analizira sodobni kontekst kulturnega pomena Triglava in planinskih podob slovenstva s konceptom alpske kulture
slovenstva, ki združuje tri osnovne dimenzije pojava: »alpsko kot označevalno razsežnost, ki na površini označuje geografsko
razsežnost, po vsebini pa številne odtenke in vsebine kulture, ki je izražena v obliki slovenstva kot nekakšne abstraktne
tvarine, ki predstavlja podstat današnje slovenske nacije.« Alpska kultura slovenstva je pri tem mišljena kot obče slovenska,
v smislu fizične geografije, ki prerašča v simbolno geografijo (Šaver, 2005, str. 13-14). Šaver opozarja na pomen nacionalnih
mitologij in ideologij kot del nacionalno povezovalnih vzvodov, ki na stičišču med romanskimi, germanskimi in slovanskimi
tradicijami pomenijo rdečo nit slovenskega kolektivnega spomina. Triglav in slovenske gore imajo nedvomno takšno vlogo.
Triglavski stolp povezuje slovenstvo ne glede na religijsko opredelitev, geografske korenine ali vrednotna prepričanja (Šaver,
2005, str. 260, 270).
14
Avtorica zapiše, da se »nacionalna identiteta navezuje zlasti na določeno družbeno predstavo o prostoru, ki jo gradijo
posamezne prostorske sestavine in izbrani krajinski tipi«. Tako so značilnosti sodobne slovenske družbene predstave
»bistveno opredeljene z Alpami in morjem, sledijo jezera, zlasti Blejsko, vse skupaj pa je vsidrano v hribovit svet z ruralnimi
kulturnimi krajinami, ki nujno vsebujejo tudi simbolna obeležja: cerkvice in kozolce« (Kučan, 1998, str. 205, 206).
15
ESPON project 1.3.3., 2007; European Landscape Convention, 2007; Pathways to the Cultural Landscape, 2007; Cultbase,
2007; Naturopa, 2007
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Alpe (Julijske, Karavanke, Kamniške in Savinjske), Triglav, Trento, Logarsko dolino, pri
kraških pojavih Kras, Postojnsko jamo, Škocjanske jame, Cerkniško jezero, človeško ribico,
pri jezerih pa Blejsko in Bohinjsko jezero ter že prej omenjeno Cerkniško jezero (Kučan,
1998, str. 171-204).
Če navedene izsledke ankete, ki jo je izvedla Kučanova, primerjamo z našimi anketnimi
rezultati, lahko ugotovimo določena ujemanja, saj so naši anketiranci izbrali naslednje
naravne pojave kot nacionalne simbole: »Kras, kras, Triglav, TNP, gozd, Blejsko jezero,
Postojnska jama, Bohinjsko jezero, gore, Jadransko morje, jame, Škocjanske jame, Alpe,
Soča, Slovenija, narava v celoti, raznolikost in lepota narave na majhnem območju, štorklja,
proteus« (Krevs, 2007).
Avtorica ugotavlja tudi dve skupini naravnih prvin. V prvo se uvrščajo izjemni naravni pojavi
in simbolne kulturne prvine (jezera, morje, vinograd-sadovnjak, gore, kraški pojavi (jame),
kozolci in cerkvice na vzpetinah), v drugo skupino pa tiste prvine, ki so prisotne povsod po
Sloveniji, so torej geografsko pogoste in pomensko vsakdanje (gričevnat svet, vasi, njivetravniki, žive meje med polji, posamezna drevesa, reke-potoki, gozd). Očitno so anketirani v
prvo skupino uvrščali tiste prvine, ki že imajo določeno simbolno vrednost in so jih skupno
tudi višje ocenili glede na značilnost za Slovenijo. Iz tega lahko sklepamo, da so vprašani
ocenili kot bolj značilne tiste prvine, ki jim je že pripisan simbolni pomen slovenskosti. Vzrok
je lahko njihove izjemna vrednost v kolektivni zavesti oz. posebni pomen, izjemno mesto v
kolektivni zavesti, so pridobile zaradi svoje krajinske izjemnosti oz. geografske redkosti
(Kučan, 1998, str. 186-187).

4.4.3. Izbrani kazalec kulturnega okolja: pozdravni rituali
Pozdrav je družbena navada ali ritual, s katerim se pokaže pozornost ali potrdi prijateljstvo ali
družbeni položaj med posamezniki ali skupinami ljudi, ki se srečajo. Pozdravni rituali so zelo
kulturno in situacijsko specifični in se lahko spreminjajo znotraj kulture, odvisno od
družbenega položaja (Wikipedia: greeting habits, 2007).
Poljub na lica je bolj pogost v Evropi in Latinski Ameriki kot v Severni Ameriki (razen
Quebeca) in Aziji, zlasti pogost pa je v južnih območjih Evrope. Odvisno od lokalne kulture
je lahko poljub na lica primeren med moškim in žensko, staršem in otrokom, dvema
ženskama ali dvema moškima. Slednje je družbeno sprejemljivo v Rusiji in na Bližnjem
Vzhodu, toda lahko se povezuje s homoseksualnostjo v Zahodni Evropi, Latinski Ameriki in
ZDA. Poljub na lica se uporablja v številnih kulturah z rahlo spreminjajočim se pomenom in
gestami. Spremlja ga lahko npr. tudi stisk roke ali objem. Poljub na lica je v Južni Evropi
standardni pozdrav med prijatelji. Na splošno se uporablja med moškim in žensko ter dvema
ženskama. Poljub med moškima je odvisen od države, predela države, priložnosti in celo od
družine; v nekaterih državah bo moški poljubil moškega, v drugih pa se bosta poljubila samo
moška iz iste družine (Wikipedia: cheek kissing, 2007).
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Spodnji zemljevid prikazuje prevladujoče odgovore anketirancev na vprašanje, kako ponavadi
pozdravijo gosta (Krevs, 2007). Zaradi tehnične napake pri izdelavi spletne ankete, je bilo
anketirancem onemogočeno istočasno izbrati več odgovorov, tako da spodnji prostorski
prikaz le deloma odraža raznovrstnost pozdravnih ritualov v Evropi.
Zemljevid 3: Pozdravni rituali po evropskih državah

Vir podatkov: Krevs, 2007 (avtor zemljevida: Tatjana Vokić)
Pozdravni rituali neke kulture so povezani z osebnim prostorom. Vsako živo bitje ima vidno
fizično mejo, svojo kožo, ki ga ločuje od zunanjega okolja. Ta vidna meja je obdana z nizom
nevidnih mej, ki jih je težje določiti, vendar so prav tako resnične; začnejo se s
posameznikovim prostorom in zaključijo z njenim oz. njegovim »ozemljem«. To »ozemlje«
se lahko definira kot prostor, ki ga posameznik smatra za svojega: hiša, vrt, živa meja na vrtu,
avto, pisarna. Osebni prostor je druga oblika »ozemlja«. Je kot neviden mehurček, ki ga
potrebujemo za naše dobro počutje. Velikost »mehurčka« je odvisna od odnosa z drugo
osebo, čustvenega stanja in tudi kulturnega ozadja. V državah na severu Evrope je osebni
prostor veliko večji kot npr. v državah ne jugu Evrope. Prebivalci severa se ponavadi bolj
udobno počutijo, če ohranijo razdaljo potrebno za stisk roke, medtem ko Francozi potrebujejo
večjo bližino za poljub na lica. Za Nemce ali Švede so Italijani ali Španci preblizu (Space
orientation, 2007).
Prevladujoči odgovori anketirancev na vprašanje, kolikokrat poljubijo gosta (Krevs, 2007), so
bili naslednji: enkrat v Islandiji, Moldaviji in Litvi, trikrat v Makedoniji, Srbiji, Bosni in
Hercegovini, Švici, Belgiji in na Nizozemskem, enak odstotek odgovorov za enkrat in dvakrat
v Bolgariji in Latviji, dvakrat ali trikrat na Madžarskem in Poljskem, drugod po Evropi
dvakrat.
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Zemljevid 4: Poljub na lica po evropskih državah

Vir podatkov: Krevs, 2007 (avtor zemljevida: Tatjana Vokić)
Glede na državo in situacijo je ponavadi število poljubov eden, dva, tri ali štiri (Wikipedia:
cheek kissing, 2007). Na Nizozemskem je pričakovano število poljubov tri, če pa gre za
starejšo osebo ali sorodnika, je število lahko večje (Wikipedia: dutch customs and etiquette,
2007). V Belgiji je pravilo en poljub med osebami enakih let, v primeru starejše osebe, je
trikratni poljub znak spoštovanja. V Italiji je število poljubno, v Španiji, Avstriji in
skandinavskih državah so v navadi dva poljuba (A guide to…, 2007).

4.4.4. Izbrani kazalec kulturnega okolja: vrednote individualizma oz.
kolektivizma
Zadnji primer kazalca, ki smo ga pridobili iz ankete, so bili odgovori anketirancev na
vprašanje, koliko časa preživijo z gostom v njegovem prostem času (Krevs, 2007).
Odgovore smo poskušali povezati z vrednostmi skupnega indeksa individualizma (IIND) na
ravni individualnega ali skupinskega - šola, delovno mesto, družina - in na ravni občega politika, miselni svet, država, ideologija – življenja, ki meri individualistično oz.
kolektivistično vrednotno usmeritev držav, vpeljal pa ga je že omenjeni kulturolog Geert
Hofstede.
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Zemljevid 5: Vrednote individualizma oz. kolektivizma v evropskih državah

Vir podatkov: Krevs, 2007 (avtor zemljevida: Tatjana Vokić)
Ta kulturna dimenzija nam pove, kako posamezne družbe vrednotijo individualizem, tj.
usmerjenost človeka k sebi (ali k svoji družini), k lastnim ciljem in interesom oz. družbo, kjer
socialne vezi med člani niso trdne. Nasprotni pojem je kolektivizem, povezan s pozitivnim
vrednotenjem predanosti, lojalnosti in vključenosti posameznika v kolektiv, v »mi« skupino, v
kateri se počuti zaščitenega (Zver, Živko, 2004, str. 60). Kolektivistične kulture dajejo
prednost blaginji skupine pred cilji posameznika. Družinska zgodovina pogosto vpliva na to,
kako ljudje gledajo na posameznika, medtem ko njegovi osebni dosežki nimajo velike
veljave. Posamezniki v kolektivističnih kulturah se nagibajo k povezanosti z drugimi in mreži
globoko zakoreninjenih odnosov in osebnih vezi. V individualistični kulturi se od
posameznikov pričakuje, da so neodvisni in sami skrbijo zase. Osebne vrednote vključujejo
čas zase, svobodo in izzive (Würtz, 2005).
Hofstede je statistično ugotovil močno korelacijo individualizma z BDP na preb in geografsko
širino. Bogastvo je prvi dejavnik individualizma, podnebje pa drugi. To pojasnjuje s tem, da
so v revščini ljudje odvisni od medsebojne pomoči znotraj skupine. Ko pa bogastvo države
naraste, dobijo njeni prebivalci dostop do virov, kar jim omogoči večjo samostojnost oz.
individualnost v delovanju. Npr. v bogatih zahodnih družbah ima skoraj vsak družinski član
svoj televizor, avto, sobo. Kolektivno življenje zamenja individualni način življenja. Države s
hladnejšim podnebjem so bolj individualistične. Po Hofstedu lahko hladna podnebja prisilijo
ljudi,da pokažejo več individualne pobude k preživetju (Hofstede, 2001, str. 253, 269, 272).
Stopnja individualizma-kolektivizma v kulturi določa, kako ljudje živijo skupaj (sami, v
družinah ali skupnosti), njihove vrednote in način komuniciranja. Individualizem je neločljivo
prepleten z dostopnostjo in rabo prostora. Na podlagi individualizma izvira ekstremni
poudarek na lastninjenju prostora, kar vodi v medsebojno oddaljevanje ljudi, omejuje čutne
zaznave ter ureja dostop in zasebnost. Individualistična zavest lahko ljudi iztrga iz njihove
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ekološke niše in poruši organsko naravo življenja na Zemlji. Zahodne kulture so
individualistične, medtem ko zahodne kulture poudarjajo harmonijo med ljudmi, med ljudmi
in naravo in cenijo kolektivne presoje. Ljudje iz individualističnih kultur so bolj distancirani
med seboj, medtem ko so ljudje iz kolektivističnih kultur bolj medsebojno odvisni, zato
delajo, živijo in spijo v tesni medsebojni bližini (Hecht, Andersen, 1994, str. 169-170).
Zemljevid 6: Evropske države po vrednosti skupnega indeksa individualizma (IIND)
Legenda
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

Vir podatkov: Zver, Živko 2004, str. 64 (avtor zemljevida: Tatjana Vokić)
Države, ki imajo najnižji IIND so v glavnem države, ki imajo v kulturi še »vgrajen«
patriarhalni obrazec vzgoje. Sem spadajo na eni strani tranzicijske države (Estonija, Poljska,
Romunija, Rusija, Ukrajina in Belorusija) in tiste zahodne države, pri katerih prevladuje
katoliška kultura (Francija, Španija, Portugalska, Malta in tudi Italija). IIND je visok zlasti v
t.i. protestantskih državah, npr. Nemčiji, Danski, Islandiji in Švedski ter v nekaterih
srednjeevropskih državah (Avstrija, Češka, Madžarska, Hrvaška in Slovenija) (Zver, Živko,
2004, str. 64-65).

5. Poskus simulacije sprememb kulturnega okolja med
izbranimi evropskimi državami
V nadaljevanju smo na izbranih parih evropskih držav s simulacijskim modelom poskušali
ponazoriti pristope k prostorskemu simuliranju in interpretaciji sprememb kulturnega okolja,
za katere je možno, da jih doživi nekdo, ki potuje iz Portugalske na Švedsko, iz Litve v
Albanijo, iz Slovenije v Veliko Britanijo, iz Grčije v Francijo in iz Romunije v Avstrijo.
Pri vsakem izmed poskusov simulacij smo se osredotočili zgolj na nekaj posameznih kazalcev
kulturnega okolja, bodisi istočasno iz obeh skupin kazalcev (geografske lege in naravnega
okolja ter družbenega okolja in kulture), ali pa samo iz ene od skupin. Kulturna okolja
navedenih držav smo tako merili s kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalci, ki smo jih že
izbrali in ovrednotili v poglavju o metodah dela ter s kazalci, ki smo jih pridobili na empirični
način iz anketnih rezultatov, in sicer z nacionalnimi stereotipi, nacionalnimi simboli,
vrednotami individualizma oz. kolektivizma ter pozdravnimi rituali.
V sklepnem poglavju smo podali naše glavne ugotovitve ter poskusili ovrednotiti
metodologijo izvedenih pristopov k prostorskemu simuliranju.
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Simulacijski model 1: Portugalska – Švedska (splošni oris kulturnega okolja)
KULTURNO OKOLJE
PORTUGALSKE

KULTURNO OKOLJE
ŠVEDSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA PORTUGALSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ŠVEDSKE

Geografska lega in naravno okolje:
Portugalska leži v Južni Evropi na z. strani
Iberskega polotoka ob obali Atlantskega
oceana. K njej spadajo še Azori in otok
Madeira v Atlantskem oceanu (Natek, Natek,
2006, str. 136). Na z. in j. meji na Atlantski
ocean, na s. in v. pa na Španijo. V s. in
srednjem delu je v notranjosti obsežna stara
uravnava (Meseta), od obale pa se zajedajo
globoko vrezane doline Doura in Teja s pritoki.
Na j. delu Mesete so velika rahlo valovita in
redko poseljena prostranstva Alenteja, nad
njimi pa se dvigajo hribovja. Vzdolž atlantske
obale leži nižji del Portugalske, s klifnato
pokrajino Algarve na j., peščenimi rečnimi
naplavinami, peščenimi sipinami, rečnimi
lagunami in slanimi močvirji. Južno od reke
Tejo je sredozemsko podnebje, v s. delu
oceansko, proti notranjosti pa bolj celinsko.
Gozdovi in grmičje zavzemajo 29% površine.
Na obalnih delih so umetni nasadi pinij in
evkaliptov (Natek, Natek, 2006, str. 136).
Družbeno okolje in kultura:
HDI = 0, 904 (28.)
BDP PPP = 19.629 (33.) (HDR, 2006).
Nacionalna identiteta, jezik, religija: 92% je
Portugalcev, ki govorijo portugalski jezik iz
romanske jezikovne skupine; mednje se
prišteva tudi večina nebelskega prebivalstva, ki
se je priselilo po osamosvojitvi kolonij. Veliko
Portugalcev je v preteklosti odšlo v tujino
(Brazilija, Venezuela, Francija, Nemčija,
Kanada, ZDA). Po osamosvojitvi nekdanjih
kolonij (1975) se je na Portugalsko vrnilo ok.
800.000 belskih naseljencev (t.i. retornados) in
veliko črnskega prebivalstva. 87% prebivalstva
je katoličanov, nekaj je protestantov in drugih
kristjanov, ok. 7% je versko neopredeljenih
(Natek, Natek, 2006, str. 136).

Geografska lega in naravno okolje: Švedska
leži v Severni Evropi, v srednjem delu
Skandinavskega polotoka, k njej pa spadata
tudi večja otoka Gotland in Öland v Baltskem
morju (Natek, Natek, 2006, 182). Na z. meji
na Norveško, na sv. na Finsko, od jz. proti sv.
pa na morski ožini Skagerrak in Kattegat,
Baltsko morje ter Botnijski zaliv. Od j. se
Skanija, rahlo valovita ravnina, nadaljuje proti
s. vzdolž obal Kattegata in Baltskega morja in
se postopoma dviguje proti osrednjemu delu
do Južnošvedskega hribovja. Srednja Švedska
med Göteborgom in Stockholmom je po
nastanku tektonska udorina z velikimi jezeri, s.
od nje se začne nizko, ledeniško preoblikovano
hribovje Baltskega ščita. Na sz. se nad nižjim
svetom dviga Skandinavsko gorstvo, z
visokimi planotami fjelli. Podnebje je v j. delu
oceansko, v osrednjih delih celinsko, na s.
subarktično. Gozdovi pokrivajo 68% površine,
močvirja in barja približno petino. (Natek,
Natek, 2006, 182).
Družbeno okolje in kultura:
HDI = 0, 951 (5.)
BDP PPP = 29. 541 (16.) (HDR, 2006).
Nacionalna identiteta, jezik, religija: 89% je
Švedov, ki govorijo germanski švedski jezik.
Od drugih je največ Fincev ob švedsko-finski
meji (2%), na s. živi okoli 15.000 Laponcev
(Sami), ki so se pred več kot 2000 leti priselili
iz Sibirije in govorijo laponski jezik iz ugrofinske jezikovne skupine. Na Švedskem živi
(2003) tudi 12% ljudi, rojenih v drugih
državah (sosednjih, drugih delih Evrope in
Aziji). 86% Švedov pripada Švedski
evangeličanski cerkvi, ki je bila do 2000
državna cerkev. Od drugih je največ
katoličanov (2%), versko neopredeljenih je ok.
11% (Natek, Natek, 2006, str. 183).
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INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA PORTUGALSKE IN ŠVEDSKE
Portugalska leži v Južni Evropi na Iberskem polotoku, vzdolž katerega poteka njena edina kopna meja s Španijo,
državo, s katero je tesno skupaj zasidrana v percepciji večine ljudi. Na zahodu meji na Atlantski ocean, ki ji je
omogočil, da postane ena izmed vodilnih evropskih kolonialnih velesil in pusti svoj kulturni pečat širom sveta
(Brazilija, Goa, Mozambik, Gvineja Bissau, Macao,…). S preostalimi južnoevropskimi državami jo povezujejo
skupne naravne značilnosti, romanski jezik (razen Malte, Grčije in Cipra), katoliška vera (razen Grčije in Cipra),
množični turizem, razlike med slabše razvitim jugom in bolje razvitim severom države. Zaradi geografske bližine
severnoafriške obale, je na Portugalskem tudi veliko (ilegalno) priseljenih Afričanov. Po vrednosti HDI je blizu
Sloveniji, Cipru in Češki, po BDP PPP pa Katarju, Češki in Kuvajtu (HDR, 2006). Je ustanoviteljica Skupnosti
portugalsko govorečih držav, ki zajema Angolo, Brazilijo, Mozambik, Gvinejo Bissau, Săo Tomé in Príncipe,
Vzhodni Timor ter Kapverdske otoke (CPLP, 2007). Na nasprotnem koncu evropskega kontinenta leži Švedska,
severnoevropska država na Skandinavskem polotoku. S preostalimi nordijskimi državami (Danska, Finska,
Islandija, Norveška) ter njihovimi avtonomnimi ozemlji si, poleg podobnega naravnega okolja, deli še skupno
zgodovino, religijo (protestantizem), jezikovno skupino (razen Finske), način politične ureditve, gospodarsko in
socialno razvitost. Glede na vrednost HDI so pred Švedsko le Norveška, Islandija, Avstralija in Irska, njena
vrednost BDP PPP pa jo uvršča blizu Avstralije, Finske, Francije in Japonske (HDR, 2006). Baltsko morje jo,
preko svoje gospodarske in prometne funkcije, povezuje v skupni politični in kulturni krog z Dansko, Estonijo,
Finsko, Nemčijo, Latvijo, Litvo, Norveško, Poljsko, Rusijo, Belorusijo in Ukrajino (Baltic sea…, 2007; Baltic sea
states 2007)

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED PORTUGALSKO IN ŠVEDSKO
Prvo opazno spremembo kulturnega okolja bi za Portugalca predstavljal že sam življenjski (naravni) habitat,
kakršen je značilen za hladnejši sever Evrope, zlasti v gozdnatosti švedske pokrajine. Navkljub temu, da imata obe
državi obmorsko lego, so razlike v naravnih značilnostih in človeški rabi tega naravnega vira skozi zgodovino in v
sedanjosti njuni kulturni okolji zaznamovali v različnih smereh. Portugalska je preko Atlantskega oceana stkala
čezoceanske kulturne vezi z neevropskimi deželami, na njenih obalah pa se je razvil množični turizem, medtem ko
je Švedska morska kulturna dediščina manj vezana na turizem in bolj na gospodarsko oz. prometno funkcijo
Baltskega morja. Ob stiku s prebivalci Švedske, prevladujoče protestantske veroizpovedi in germanske jezikovne
veje, bi lahko povprečen Portugalec, katolik in govoreč romanski jezik, izkusil nadaljnje spremembe v etničnih,
verskih in jezikovnih značilnostih. Tem je potrebno dodati še razlike v življenjskem standardu prebivalcev, ki je na
Švedskem višji kot na Portugalskem.

Kazalci kulturnega okolja

Intenziteta spremembe KO
Majhna Srednja Velika

gozdnatost
HDI
BDP PPP
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Simulacijski model 2: Portugalska – Švedska (raven izobraženosti prebivalcev)
KULTURNO OKOLJE
PORTUGALSKE

KULTURNO OKOLJE
ŠVEDSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA PORTUGALSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ŠVEDSKE

Družbeno okolje in kultura:
Raven izobrazbe:
pismenost odraslih = 92% (48.),
vpisni količnik v primarno, sekundarno in
terciarno izobraževanje = 89 (27.),
št. raziskovalcev (na mio preb)=1.949 (HDR,
2006).
Znanje tujih jezikov:
32% angleščina,
3% nemščina,
24% francoščina (Europeans and their…,
2006).
Informacijska pismenost:
74,7% sploh ne uporablja računalnika, 14,8%
uporablja Internet,
67,3% ni prebralo nobene knjige v zadnjih 12
mesecih,
25,1% bere časopis 5-7-krat na teden (Spadaro,
2002, str. 3-6).
Nacionalni stereotip: Ne marajo španščine,
zato je bolje govorit angleško ali pa francosko
(Potočnik et. al., 2005).

Družbeno okolje in kultura:
Raven izobrazbe:
pismenost odraslih = 99%,
vpisni količnik v primarno, sekundarno in
terciarno izobraževanje = 96 (8.),
št. raziskovalcev (na mio preb)=5.416 (HDR,
2006).
Znanje tujih jezikov:
89% angleščina,
30% nemščina,
11% francoščina (Europeans and their…,
2006).
Informacijska pismenost:
36,7% uporablja računalnik vsak dan, 66,5%
uporablja Internet,
71,8% prebralo knjigo v zadnjih 12 mesecih,
77,7%
bere časopis 5-7-krat na teden
(Spadaro, 2002, str. 3-6).
Nacionalni stereotip: Razumejo angleško
(Krevs, 2007).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA PORTUGALSKE IN ŠVEDSKE
Na Portugalskem imajo velike težave s šibkim izobraževalnim sistemom, kljub temu da se je življenjski standard
večine prebivalstva močno izboljšal, saj so še vedno ostale zelo velike razlike med gospodarsko razvitimi obalnimi
območji in manj razvitimi, predvsem kmetijskimi območji v notranjosti države (Natek, Natek, 2006, str. 138).
Nerazvitost države je deloma posledica pomanjkanja kvalificiranosti prebivalstva, saj jih ima samo 20% med 25 in
64 letom starosti dokončano srednjo šolo, 9% visoko izobrazbo, med mladimi v starosti med 20 in 24 letom jih je
47% brez srednješolske izobrazbe, od tega jih polovica nima dokončane osnovne šole (Eurydice, 2007). Na
švedsko kulturo je od 16. st. naprej, ob ustanovitvi švedske protestantske državne cerkve, močno vplivala
protestantska etika, z ustanovitvijo osnovne šole leta 1842 pa se je pismenost na široko razširila med
prebivalstvom s pomočjo cerkvenega delovanja (Eurydice, 2007). Švedska ima, poleg Finske in Islandije, najvišje
število raziskovalcev na prebivalca (HDR, 2006). Je pomemben svetovni izvoznik tehnološkega znanja in izkušenj
(know how) (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006, str. 100), ki temelji na švedski tehnološki razvitosti, infrastrukturi
in visoki izobrazbeni ravni. Med takšnimi najpomembnejšimi gospodarskimi panogami sta informacijska
tehnologija in biomedicina, s katerima se Švedska uvršča med svetovne vodilne sile (Eurydice, 2007).
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POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED PORTUGALSKO IN ŠVEDSKO
Splošna raven izobraženosti švedskega prebivalstva je na višji stopnji kot pri Portugalcih. Za povprečnega
Portugalca bi morebitne težave pri sporazumevanju s Švedi predstavljalo (ne)znanje angleškega jezika, ki je glavni
tuji sporazumevalni jezik Švedov, podobna nekompatibilnost ravni znanja je tudi pri nemščini in francoščini.
Švedsko kulturno okolje je pomembno zaznamovano s tehnološkim znanjem in raziskovalno dejavnostjo, kar je
na Portugalskem ena izmed glavnih pomanjkljivosti in se deloma odraža v slabši razvitosti države. Do izraza bi
prišle tudi razlike v informacijski pismenosti Portugalca v primerjavi s povprečnim Švedom, katerega način
življenja je bistveno določen z rabo sodobne tehnologije in splošno informiranostjo.

Kazalci kulturnega okolja

Intenziteta spremembe KO
Majhna Srednja Velika

Raven izobrazbe
Znanje tujih jezikov
Informacijska pismenost
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Simulacijski model 3: Portugalska – Švedska (fizični izgled prebivalcev)
KULTURNO OKOLJE
PORTUGALSKE

KULTURNO OKOLJE
ŠVEDSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA PORTUGALSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ŠVEDSKE

Družbeno okolje in kultura:
Odstotek prebivalstva s svetlimi lasmi: 20-49%
v severnem delu (Galicija) ter 1-19% v
preostalem delu države.
Odstotek prebivalstva s svetlimi očmi: 20-49%
po celotni državi (Eupedia, 2007; Prilogi 5 in
6)
Nacionalni stereotip:
Tipični Portugalec:
rjave oči, temni lasje, temno-rjava barva kože
(Potočnik et. al., 2005).

Družbeno okolje in kultura:
Odstotek prebivalstva s svetlimi lasmi: 80% in
več v osrednjem delu, 50-79% v južnem in
severnem ter 20-49% na skrajnem severu
države.
Odstotek prebivalstva s svetlimi očmi: 80% in
več v osrednjem delu, 50-79% v južnem in
severnem delu, 20-49% na skrajnem severu
(Eupedia, 2007; Prilogi 5 in 6).
Nacionalni stereotip: Veliko ljudi misli, da
imajo vsi Švedi bledo kožo, blond lase in
modre oči (Swerige, 2007).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA PORTUGALSKE IN ŠVEDSKE
Čeprav pri Portugalcih prevladujejo temni lasje in rjave oči, so med njimi opazni tudi takšni s svetlejšimi lasmi in
očmi. Portugalci so večinoma mediteransko in atlantsko prebivalstvo. Njihov etnični izvor je mešanica keltskih in
iberskih plemen, Rimljanov, Grkov, Feničanov, Kartažanov, germanskih plemen, Arabcev, Judov ter prebivalcev
iz njihovih nekdanjih kolonij (Wikipedia: portugese people, 2007). Medtem se Švede pogosto stereotipno
označuje kot visoke, suhe, lepe, blond in z modrimi ali zelenimi očmi, vendar je manj kot 50% Švedov naravno
blond, veliko jih je tudi predebelih. Laponci na severu Švedske imajo temne lase in oči. Genetske analize so
pokazale značilno genetsko podobnost med Švedi in prebivalci osrednjega dela Evrope, zlasti Nemci (Wikipedia:
swedish people, 2007)

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED PORTUGALSKO IN ŠVEDSKO
Fizične značilnosti prebivalcev (njihov zunanji videz) predstavljajo nadaljnjo spremembo kulturnega okolja, ki jo
lahko doživi Portugalec na Švedskem. Njihovo intenziteto smo izmerili z razliko med odstotkom svetlih las in
svetlih oči med prebivalstvom obeh držav. Največja je v osrednjem delu Švedske, nekoliko se zmanjša proti jugu
in severu države, še najmanjše razlike bi lahko Portugalec doživel na skrajnem severu Švedske, kjer je več
laponskega prebivalstva, ki so po barvi las in oči bolj podobni Portugalcem. Vendar pa, za razliko od Švedov,
lahko bolj do izraza pridejo razlike v fiziognomiji obraza, ker so Laponci azijskega etničnega izvora.

Kazalci kulturnega okolja

Intenziteta spremembe KO
Majhna Srednja Velika

Odstotek svetlih las
Odstotek svetlih oči

58

Simulacijski model 4: Portugalska – Švedska (življenjska drža prebivalcev)
KULTURNO OKOLJE
PORTUGALSKE

KULTURNO OKOLJE
ŠVEDSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA PORTUGALSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ŠVEDSKE

Družbeno okolje in kultura:
Življenjska drža: saudade
»…nostalgično žalovanje za stvarmi, ki so
večno nedosegljive…« (Hill, 2002, str. 244).
Nacionalni stereotip: Gostoljubni, prijazni.
Najbolj žalosten narod v Evropi. (Krevs,
2007).
»Portugalci imajo sloves tihega,
miroljubnega in introvertiranega naroda, ki se
izogiba nasilju« (Hill, 2002, str. 244).

Družbeno okolje in kultura:
Življenjska drža: lagom
»…ne preveč, ne premalo, ampak ravno
prav...« (Hill, 2002, str. 225-226).
Nacionalni stereotip: Tihi, molčeči, vljudni,
olikani, kultivirani, togi (Krevs, 2007). Na
začetku, ko jih spoznaš, so zelo zadržani
(Potočnik et. al., 2005). Težko se jih spozna
bolj intimno (Hill, 2002, str. 226).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA PORTUGALSKE IN ŠVEDSKE
Znanstvene domneve za izvor portugalske besede saudade posegajo v obdobje velikih portugalskih odkrivanj, ko
so tako moški, ki so zapustili svojo rodno deželo in odšli na potovanja po neznanih morjih, kot ženske in otroci, ki
so ostali za njimi, občutili globoko zaardi odsotnosti. Takšno čustveno stanje je skoraj kmalu postalo »portugalski
način življenja«. Enak občutek je prisoten tudi v Braziliji, kamor se je izselilo veliko Portugalcev (Wikipedia:
saudade, 2007). Lagom naj bi opisoval švedsko nacionalno psiho konsenzusa in enakopravnosti, skromnosti,
izogija ekstremom in iskanje optimalnih rešitev (Wikipedia: lagom, 2007). Med Švedi so vročekrvne debate redke,
bolj pogosto je argumentiranje, zaradi česar tujci včasih mislijo, da so Švedi hladni in uradni (Absolutely Swedish
2007). Značilni švedski pregovor »lagom är bäst« se prevaja kot: »če imaš dovolj, ne potrebuješ več« ali »v
zmernosti je vrlina«. Izraz lagom se pogosto uporablja kot odgovor na vprašanje »kako si?« ali na vprašanje
»koliko kave želite?« (»lagom, prosim«), kot pridevnik (npr. »ima lagom veliko denarja«), prilastek (»obleka je
bila ravno lagom zanjo«), skratka uporabi se lahko na skoraj vseh stvareh, od hrane in pijače do emisij CO2
(Wikipedia: lagom, 2007).

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED PORTUGALSKO IN ŠVEDSKO
Življenjski drži obeh narodov sta kulturno specifični, na kar kaže že sama neprevedljivost besed saudade in lagom
v druge jezike. Navkljub temu, da bi lahko Portugalec izkusil določene spremembe ob stiku z lokalnim
prebivalstvom, je težko podati oceno intenzitete teh sprememb, saj ni vse naše vedenje zakoreninjeno v kulturnem
okolju, v katerem živimo. Veliko naših dejanj izvira iz človeške narave na splošno ali pa so lastna vsakemu
posamezniku posebej. V tem primeru intenzivnosti prostorske spremembe ne moremo oceniti. Možno je, da bi
lahko Švede zaradi njihove nagnjenosti k zmernosti občutil kot hladne in uradne, kar pa je navsezadnje zgolj
zunanji odraz nekega splošno sprejetega vzorca vedenja v švedskem kulturnem okolju. Za Portugalca pa bi bilo
vsekakor pomembno, da je seznanjen s pomenom izraza lagom, saj se ta uporablja v vsakdanjem pogovoru med
prebivalci Švedske.
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Simulacijski model 5: Portugalska – Švedska (položaj ženske v družbi)
KULTURNO OKOLJE
PORTUGALSKE

KULTURNO OKOLJE
ŠVEDSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA PORTUGALSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ŠVEDSKE

Družbeno okolje in kultura:
GEM = 0, 681 (20.) (HDI, 2006).
IFEM = 52 (Zver, Živko, 2004, str. 66).
Nacionalni stereotip: Imajo konzervativen
odnos do žensk (Potočnik et. al., 2005).

Družbeno okolje in kultura:
GEM = 0, 883 (2. ) (HDI, 2006).
IFEM = 63 (Zver, Živko, 2004, str. 66).
Nacionalni stereotip: Lepa švedska dekleta
mogoče lahko pojasnijo število italijanskih in
grških avtomehanikov, lastnikov restavracij in
natakarjev v državi (Hill, 2002, str. 228-229).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA PORTUGALSKE IN ŠVEDSKE
Značilnost Portugalcev je, da so nagnjeni k mačizmu, kar odseva zgodovinski vpliv, arabsko muslimansko
kulturo in Salazarjev vladni odlok iz leta 1933: »Pred zakonom so vsi enaki, razen žensk, zaradi njihove narave in
v dobro družine«. Portugalske ženske še do danes niso dosegle polne ekonomske in družbene enakopravnosti
(Hill, 2002, str. 246; Country studies, 2007). Na vlogo ženske v portugalskem in švedskem kulturnem okolju lahko
pogledamo tudi skozi vrednost IFEM, indeks feminitetnosti (ženskosti), ki ga je izdelal kulturolog Hofstede.
»Moške« kulture so tiste, kjer so razlike v razporeditvi vlog med spoloma trdno fiksirane; takšne kulture cenijo
tekmovalnost, nepopustljivost, ambicioznost ter kopičenje materialnega bogastva (najbolj moške kulture v Evropi
so države v tranziciji, medtem ko je v katoliških državah moški element tudi, vendar nekoliko manj poudarjen). V
ženskih kulturah pa so meje med tradicionalnimi vlogami zabrisane, verjamejo v družbeno enakopravnost, dajejo
prednost osebnim odnosom pred denarjem in visoko cenijo kvaliteto življenja. Hofstede glede na kulturno
dimenzijo moškosti oz. ženskosti uvršča Švedsko, poleg preostalih nordijskih kultur, med najbolj »žensko«
kulturo. Ženska kultura torej sovpada s protestantsko religijo, s stopnjo gospodarskega razvoja in sekularizacije
(Hill, 2002, str. 229; Zver, Živko, 2004, str. 60-61, 65-66). Najbolj pogost stereotip o Švedih je tisti o »švedskem
grehu« in goloti, tako na filmskih platnih kot na plažah. Od 1960-ih se je švedska drža do seksualnih zadev na
splošno liberalizirala, vključno z odnosom do homoseksualnosti. Enakopravnost spolov je že dolgo posebna
vladna politika na Švedskem (Daun, 2005).

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED PORTUGALSKO IN ŠVEDSKO
Tekom let so številni imigrantski moški napačno enačili emancipacijo švedskih žensk s seksualno promiskuiteto.
(Daun, 2005) Navedeno trditev bi lahko poskusili aplicirati tudi na naš primer portugalskega obiskovalca na
Švedskem, saj ta izhaja iz relativno patriarhalne katoliške države, kjer ženske še niso dosegle enakopravne vloge
moškim. Intenziteto spremembe kulturnega okolja smo izmerili s kazalcema GEM in IFEM.

Kazalci kulturnega okolja

Stopnja intenzitete spremembe KO
Majhna
Srednja
Velika

GEM
IFEM
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Simulacijski model 6: Portugalska – Švedska (poraba alkohola med prebivalci)
KULTURNO OKOLJE
PORTUGALSKE

KULTURNO OKOLJE
ŠVEDSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA PORTUGALSKE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ŠVEDSKE

Družbeno okolje in kultura:
Poraba alkohola: 9,38 l/preb (WHO, 2003;
Priloga 8).
Nacionalni stereotip: Večina moških zapravlja
čas v barih, kjer pijejo vino in opazujejo, kako
gre svet naprej (Potočnik et. al., 2005).

Družbeno okolje in kultura:
Poraba alkohola: 5,62 l/preb (WHO, 2003;
Priloga 8).
Nacionalni stereotip:
Alkoholiki (Krevs,
2007). Švedi se v barih ne pogovarjajo veliko s
tujci (Hill, 2002, str. 226).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA PORTUGALSKE IN ŠVEDSKE
V državah kot sta Švedska in Malta je poraba alkohola na prebivalca zgolj tretjino porabe alkohola v
Luksemburgu, na Češkem in Madžarskem. Medtem ko se je v Latviji, Estoniji, Madžarski, Finski, Cipru in Veliki
Britaniji poraba alkohola med leti 1997 – 2003 povečala, se je na Portugalskem, v Nemčiji, Franciji, Grčiji in
Italiji zmanjšala. V drugih državah je ostala na enaki ravni. Razlike po evropskih državah se kažejo tudi v tem, da
v nekaterih državah prebivalci pijejo redno enako količino alkohola vsak dan, medtem ko v drugih državah pijejo
občasno, vendar velike količine. Tako v večini držav južne Evrope, proizvajalk vina, kot so Portugalska, Španija
in Italija, prebivalci pijejo dnevno in v državah severne Evrope (Švedska in Finska) pijejo zgolj ob vikendih
(Alcohol consumption, 2007). Švedska leži na t.i. »pasu vodke«, ki se razteza od Norveške, skozi Finsko in naprej
do Rusije. Čeprav je skupna količina konzumiranega alkohola na Švedskem pod evropskim povprečjem, je popita
zgolj v dveh dneh, ob petkih in sobotah (Visit Stockholm, 2007). Poraba alkohola in drog se poveča pozimi, ko
nastopijo dolge noči in številni Švedi postanejo depresivni (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006, str. 92).

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED PORTUGALSKO IN ŠVEDSKO
Način pitja alkoholnih pijač med Švedi kot eden izmed pokazateljev njihovega življenjskega stila, bi za Portugalca
pomenila spremembo kulturnega okolja v treh glavnih vidikih: količini popitega alkohola (manjša kot na
Portugalskem), časovnem obdobju (pozimi in ob vikendih, medtem ko za Portugalsko velja, da je to njihova
vsakodnevna dejavnost) ter vrsti pijače (švedska vodka, za razliko od vina, ki je portugalska nacionalna pijača).
Ob upoštevanju kvalitativnih sprememb smo intenzivnost spremembe ocenili z veliko stopnjo.

Kazalci kulturnega okolja Intenzivnost spremembe kulturnega okolja
Majhna
Srednja
Velika
Poraba alkohola
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Simulacijski model 7: Litva – Albanija (splošni oris kulturnega okolja)
KULTURNO OKOLJE
LITVE

KULTURNO OKOLJE
ALBANIJE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA LITVE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ALBANIJE

Geografska lega in naravno okolje: Litva leži
v S. Evropi, na v. obali Baltskega morja
(Natek, Natek, 2006, str. 89). Na s. meji z
Latvijo, na jv. z Belorusijo, na j. s Poljsko in
jz. z rusko eksklavo Kaliningrajska oblast.
Prevladuje raven do rahlo valovit svet talnih
moren iz zadnje poledenitve, s številnimi
majhnimi jezeri, močvirji in barji, ter obsežne
peščene ravnine. Obala Baltskega morja je
nizka, s pasom peščenih sipin. Podnebje je
prehodno med oceanskim in celinskim.
Gozdovi pokrivajo 30% površine (Natek,
Natek, 2006, str. 89). Najvišji vrh je
Jouzapines (292 m).

Družbeno okolje in kultura:
HDI =0.857 (41.),
BDP PPP = 13,107 (47.) (HDR, 2006).
Nacionalna identiteta, jezik, religija: Po
narodni pripadnosti ima bistveno bolj
homogeno prebivalstvo kot drugi dve baltski
državi, saj sta bila priseljevanje Rusov in
načrtna rusifikacija v 19. in 20. st. precej
šibkejša. 84% je Litvancev,
ki govorijo
latvijskemu soroden litvanski jezik iz skupine
baltskih jezikov in pišejo v latinici. 7%
Poljakov (Vilnius, okolica na JV), 6% Rusov
(večja mesta) in 1% Belorusov. Nekdaj
številno judovsko prebivalstvo (1940: 8,7%
prebivalstva) so Nemci med 2. sv. vojno skoraj
v celoti iztrebili. 80% katoličanov, drugi so
pravoslavni (ruski priseljenci) in protestanti
(evangeličani in kalvinisti) (Natek, Natek,
2006, str. 89).

Geografska lega in naravno okolje: Albanija
leži na Balkanskem polotoku, na v. obali
Jadranskega morja in Otrantskih vrat (Natek,
Natek, 2006, str. 12), v Jugovzhodni Evropi.
Na s. meji na Črno goro, na jv. na srbsko
pokrajino Kosovo, na v. na Makedonijo in na j.
na Grčijo. Ob morju je široka ravnina z
vmesnimi nizkimi gričevji, ki v notranjosti
proti v. postopoma prehaja v Šarsko-pindsko
gorstvo. J. od Valone segajo hribovja vse t.i.
albanske riviere, s. del države pripada
Dinarskemu gorstvu. Ob obali je podnebje
sredozemsko, proti notranjosti postaja bolj
celinsko in v gorah preide v gorsko. Gozdovi
pokrivajo 36% površine (Natek, Natek, 2006,
str. 12). Okoli 70% albanskega površja je nad
300 m n.v. (Country studies, 2007). Najvišji
vrh je Korab (2.753 m).
Družbeno okolje in kultura:
HDI = 0,784 (73.),
BDP PPP = 4,978 (97.) (HDR, 2006).
Nacionalna identiteta, jezik, religija: Etnično
zelo homogeno prebivalstvo (98% Albancev –
Shkipëtar). Po jezikovnih in kulturnih
značilnostih se delijo na Gege na S (s. od reke
Shkumbi) in Toske na J, vendar so po 1945
uvedli enoten albanski knjižni jezik na podlagi
toskovskega narečja, ki ga pišejo v latinici
(Natek, Natek, 2006, str. 12). V j. delih živijo
Grki, drugod Romi in Makedonci. Več kot
tretjina Albancev živi v tujini (Kosovo,
Makedonija, Grčija, zahodnoevropske države).
Velik del prebivalcev je versko neopredeljen
(1967-1990
javno
versko
delovanje
prepovedano), 40% muslimanov, 16%
pravoslavnih, predvsem na J, 17% katoličanov
na S (Natek, Natek, 2006, str. 12).
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INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA PORTUGALSKE IN ŠVEDSKE
Narodnostna sestava pribaltske države Litve je posledica rusifikacije od 18. st. naprej, ko je skupaj z Latvijo in
Estonijo postala del ruskega carstva, in po 2. sv. vojni, ko je iz Moskve vodena industrializacija vanje privabila
številne priseljence iz Rusije, Ukrajine in Belorusije. Povsod se je zmanjšal odstotek večinskega prebivalstva in
močno povečal delež priseljenih Slovanov, predvsem Rusov. Še najmanj se je zmanjšal delež Litvancev, ki so po
osamosvojitvi tudi najmanj konfliktno rešili problem priseljenega prebivalstva (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006,
str. 104-105). V sovjetskem obdobju je bila Litva usmerjena v kmetijstvo, po 1991 se je gospodarstvo razmeroma
uspešno preusmerilo na z. trge, vendar je še vedno enako kot sosednja Latvija močno odvisna od Rusije v energiji
in zunanji trgovini. Glavne težave so pomanjkanje kapitala, šibka infrastruktura in nizka življenjska raven velikega
dela prebivalstva (Natek, Natek, 2006, str. 90-91). Litva je po vrednosti HDI blizu Estoniji in Slovaški (Latvija je
na 45. mestu), po BDP PPP pa Argentini in Poljski (HDR, 2006). Albanijo, državo na Balkanskem polotoku, je
skozi zgodovino kulturno zazmamovala islamizacija pod otomansko oz. turško oblastjo (15.-20.st.), personalna
unija z Italijo (1939-43) ter vladavina Enverja Hoxe (1944-1985), skozi katero so po prekinitvi političnih povezav
z drugimi komunističnimi državami, sledila desetletja osame in togega socialističnega režima. Leta 1991 je dobila
novo ustavo, sledile so nestabilne gospodarske (1997 finančni bankrot) in politične razmere (oboroženi spopadi na
Kosovu in Metohiji 1999), ni članica NATA niti EU. Kljub precejšnjemu napredku je še vedno gospodarsko
najslabše razvita evropska država s šibko infrastrukturo, nizko življenjsko ravnijo večine prebivalstva in velikim
deležem brezposelnih. Več kot polovica delovne sile zaposlene v kmetijstvu (Natek, Natek, 2006, str. 13-14). V
državi vladajo izsiljevanje, korupcija in kriminal. Albanska nižavja, obalna mesta in glavno mesto obvladuje
lokalna mafija, povezana z Z. Evropo, J. Ameriko in ZDA. Albansko gospodarstvo je odvisno od trgovine z
drogami, saj ta predstavlja 50% BDP (La Sorte, 2006). Albanska vrednost HDI je enaka venezuelski in tajski, od
drugih evropskih držav sta za njo samo še Ukrajina na 77. in Moldavija na 114. mestu. Po BDP PPP je blizu
Salvadorju in Paragvaju, za njo sta znova samo Ukrajina in Moldavija (HDR, 2006).

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED LITVO IN ALBANIJO
Litvanec, navajen ravninske pokrajine, bi predvsem na severu in vzhodu Albanije občutil opazne spremembe
naravnega habitata v gorskem podnebju in goratem površju. Kljub obmorski legi Albanija zaradi gospodarske in
infrastrukturne nerazvitosti nima razvitega morskega turizma, za katerega ima Litva dobre potenciale. Medtem ko
je Litva preko Baltskega morja vezana na preostale severnoevropske države, je Albanija s svojo lego ob
Jadranskem morju oz. Otrantskih vratih obrnjena proti Italiji (emigracije Albancev). Za povprečnega Litvanca,
katolika in govorca baltske jezikovne skupine so možne nadaljnje spremembe v etničnih, verskih in jezikovnih
značilnostih Albancev (večinski delež predstavljajo muslimani, govorijo pa samostojno vejo indoevropskega
jezika). Medtem ko je albansko kulturno okolje močno zaznamovano s štiri stoletja trajajočo turško oblastjo, je
litvansko bilo predvsem močno zaznamovano z ruskim političnim, gospodarskim in kulturnim vplivom
(rusifikacijo). Življenjski standard v Litvi je sicer višji kot v Albaniji, vendar še vedno nižji kot v večini preostalih
evropskih držav.

Kazalci
okolja

kulturnega Stopnja intenzitete spremembe KO
Majhna
Srednja
Velika
površje (goratost)
gozdnatost
HDI
BDP PPP
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Simulacijski model 8: Litva – Albanija (družinska struktura prebivalcev)
KULTURNO OKOLJE
LITVE

KULTURNO OKOLJE
ALBANIJE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA LITVE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ALBANIJE

Družbeno okolje in kultura:
Družinska struktura (UNECE):
Stopnja porok (2003): 4,9
Stopnja ločitev (2003): 3,1
Povprečna velikost družine (2001): 2,6
Skupna stopnja rodnosti (2002): 1,2
Nacionalni stereotip: Gostoljubni, prijazni,
empatični, iskreni, sanjači, konzervativni
(Krevs, 2007). So zelo gostoljubni, dobro
nahranijo gosta, ga obdarijo, razkažejo okolico,
predstavijo družini in hišnim ljubljenčkom
(Potočnik et. al., 2005). Nosijo sloves
sentimentalno vernih ljudi (Hill, 2002, str. 274,
275).

Družbeno okolje in kultura:
Družinska struktura (UNECE):
Stopnja porok (2003): 7,7
Stopnja ločitev (2003): 0,8
Povprečna velikost družine (1998): 4,3
Skupna stopnja rodnosti (2002): 2,1
Nacionalni stereotip: Gostoljubni, prijazni,
odprti, velikodušni, zaščitniški do prijateljev,
zvesti, inteligentni, radi uživajo življenje
(Krevs, 2007) Nezanesljivi, neorganizirani,
vročekrvni, maščevalni, bahaški, zadržani
(Krevs, 2007). So izjemno, in za njihove
sosede moteče, plodni (Hill, 2002, str. 280).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA LITVE IN ALBANIJE
Litvanci so zgodovinsko in versko najbolj tesno povezani s Poljsko (Hill, 2002, str. 274). Katoliška cerkev je bila
v času ruske vladavine zelo pomembna za ohranitev narodne zavesti in litvanskega jezika (Natek, Natek, 2006, str.
89-90), velik vpliv pa ima še danes na vsakodnevno življenje, kar se odraža v številnih cerkvenih praznikih ter v
praznovanju goda namesto rojstnega dneva (Kwintessential, 2007). V preteklosti so bile v Litvi značilne velike
družine, z desetimi do dvanajstimi otroki (World cultures, 2007), po vnovični osamosvojitvi pa se je zaradi
gospodarske in splošne krize tudi v Litvi rodnost precej zmanjšala, tako da je število prebivalcev 1994 začelo
upadati (Natek, Natek, 2006, str. 89). Albanska družinska struktura se je deloma razvijala pod vplivom
geografskih razmer. Do konca 2. sv. vojne je bila osnovna družbena enota na gorskem severu države, med Gegi,
razširjena patriarhalna družina. Več družin je tvorilo klane, ti pa plemena. Za tovrstno družbo je bilo značilno
krvno maščevanje ter nasilni odnosi med klani oz. plemeni. Zaradi geografske dostopnosti so bili Toski na jugu
manj kulturno izolirani in stoletja pod drugimi kulturnimi vplivi; tako so prišli prej pod otomansko vladavino, ki je
povzročila razpad velikih, neodvisnih družinskih posestev, s čimer naj bi izgubili svoj neodvisni duh, ki je stoletja
bil značilen za Gege, zlasti v gorovju (Country studies, 2007). Rast prebivalstva se je v 90. letih zaradi hudih
gospodarskih pretresov in izseljevanja upočasnila, vendar ostajata značilna velik delež mladih in le počasno
zmanjševanje povprečne velikosti družin. V odmaknjenih krajih je še ohranjena tradicionalna rodovno-plemenska
ureditev (Natek, Natek, 2006, str. 12). Glede stereotipov o domnevno večji temperamentosti Albancev bi lahko
razlago poiskali v ponovni obuditvi stare navade krvnega maščevanja, saj se je po padcu komunističnega režima in
z nastopom nereda v zakonu, veliko Albancev zateklo nazaj k starodavnemu plemenskemu pravu Kanun, ki je star
skoraj 3.000 let. Krvno maščevanje je danes zlasti prisotno v okrožju Skadar ter bližnjih okrožjih Pukë ter Malësi e
Madhe (Mortimer, Toader, 2005). Z navedenima interpretacijama kulturnih okolij Litve in Albanije bi lahko
deloma utemeljili tudi razlike v njihovem vrednotenju družine in prijateljev ter posledično v močnih medsebojnih
vezeh med Albanci tako državah, kjer predstavljajo (emigrantsko ali manjšinsko) etnično skupnost kot v
delovanju albanske mafije.
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POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED LITVO IN ALBANIJO
Čeprav Litvanec izhaja iz kulturnega okolja, kjer ima družina dokaj velik pomen v življenju posameznika, so v
albanskem kulturnem okolju družinske vrednote veliko bolj cenjene. Opazne spremembe za Litvanca bi bile tudi v
velikosti albanske družine, saj je upad rodnosti v Albaniji počasnejši kot v Litvi, ter v višji stopnji porok oz.
manjši stopnji ločitev v Albaniji. Možno je, da bi pri tem Litvanec lahko izkusil albansko kulturno okolje kot
mnogo bolj patriarhalno usmerjeno, predvsem na, od urbanih središč odmaknjenih, podeželskih predelih države.
Na področju prijateljskih stikov kažejo Litvanci in Albanci manjše, a še vedno opazne razlike, v prid večjem
vrednotenju prijateljev v življenju Albancev. Pri osebnostnih lastnostih albanskega prebivalstva v primerjavi z
litvanskim je težje podati oceno intenzitete spremembe, saj verjetno eden od pomembnih dejavnikov opredelitve
Albancev kot vročekrvnih in maščevalnih izvira iz njihove (znova obujene) starodavne navade krvnega
maščevanja, kar ne odseva nujno tudi dejanskega temperamenta prebivalcev. Možno je, da bi se lahko Litvanec
počutil bolj ogroženega pri potovanju po podeželskih, goratih predelih severa, zlasti na območju skadarskega
okrožja, kjer je (grožnja) krvnega maščevanja sestavni del vsakodnevnega načina življenja lokalnega prebivalstva,
kar se navsezadnje odraža tudi v videzu kulturne pokrajine, preko utrjenih bivališč in z betonom visoko zagrajenih
dvorišč.

Kazalci kulturnega okolja

Intenziteta spremembe KO
Majhna Srednja Velika

Družinska struktura (zlasti podeželski predeli Albanije)
Pomen družine
Pomen prijateljev
Krvno maščevanje (zlasti skadarsko okrožje)

65

Simulacijski model 9: Litva – Albanija (vozniška kultura prebivalcev)
KULTURNO OKOLJE LITVE

KULTURNO OKOLJE ALBANIJE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA LITVE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA ALBANIJE

Družbeno okolje in kultura:
Asfaltirane ceste: 89% (Natek, Natek, 2006,
str. 91).
Prometne nesreče: ubite ali poškodovane
osebe na 100.000 preb: 250,73 (WHO, 2004;
Priloga 9).
Nacionalni stereotipi: Poleg prijaznosti skoraj
vsi tujci opazijo še nekaj drugih stvari: lepe
ženske, čiste ulice v mestih, odlično pivo in
divje voznike (Kraniauskaitė, 2004).

Družbeno okolje in kultura:
Asfaltirane ceste: 40% (Natek, Natek, 2006,
str. 14).
Prometne nesreče: ubite ali poškodovane
osebe na 100.000 preb: 35,49 (WHO, 2004;
Priloga 9).
Nacionalni stereotipi: Vožnja v Albaniji lahko
postane vožnja vašega življenja, pa tudi vaša
zadnja vožnja na sploh (Albania in…, 2007).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA
LITVE IN ALBANIJE
Litva je iz nekdanjega sovjetskega obdobja sicer nasledila ustrezno prometno infrastrukturo, vendar se od
samostojnosti naprej vanjo ni zadosti vlagalo ali se je obnavljalo zaradi pomanjkanja sredstev. Obseg in doseg
cestnega omrežja sta zadostna, vendar ne tudi kvalitetna. Navkljub nekaterim izboljšavam je litvanska prometna
situacija med najslabšimi v Evropi (World Bank, 2007). Ceste v Litvi se raztezajo od dobro ohranjenih dvo- do
štiripasovnih avtocest, ki povezujejo glavna mesta, do majhnih netlakovanih cest na podeželju. Neupoštevanje
prometnih pravil je pogosto; pogosto je prehitevanje in vožnja z veliko hitrostjo, celo v prometno gostih urbanih
območjih. Vožnja ponoči, zlasti na podeželju, je še zlasti lahko tvegana. Poleti predstavljajo dodatno tveganje
stara sezonska vozila in neizkušeni vozniki, zato je potrebna nenehna pozornost pri vožnji (Traffic safety…,
2007).
Albanija je iz predtranzicijskega obdobja nasledila slabe ceste in avtocestni sistem. Samo 9% gospodinjstev na
podeželju ima v lasti ali vsaj dostop do avta ali tovornjaka. Podeželska območja so v večini odrezana od preostale
države, več kot 75% prebivalcev na podeželju še vedno hodi peš na delo, 90% učencev pešači v šolo na velike
razdalje, kar vpliva na upad obiskanosti šol. Kmetje imajo težave z dostavo svojih pridelkov na trg. Pomanjkanje
ustreznega cestnega omrežja v veliki meri vpliva na ruralno-urbano migracijo (World Bank, 2007). Leta 1991 je
albanska vlada ukinila desetletja staro prepoved zasebnega lastništva nad prevoznimi sredstvi, tako da so se
albanske ceste, brez prometne signalizacije in drugih cestnih regulacij, začele polniti z razmajanimi, rabljenimi
avtomobili iz drugih evropskih držav. Hkrati so se pojavili uvoženi rabljeni avtobusi iz Grčije. V nekaterih
predelih države je vožnja tvegana zaradi tolp ugrabiteljev in tatov (Country studies, 2007). Najvišje število
prometnih nesreč je v velikih mestih, kot so Tirana, Drač, Elbasan, Skader in Vlora, kjer se križajo nacionalne
avtoceste (Albania progress…, 2007). Trditev, da zelo nizka mortaliteta v nekaterih državah Jugovzhodne Evrope
bolj verjetno odseva nezadostno kvaliteto podatkov kot visoko stopnjo prometne varnosti (Racioppi et. al., 2004,
str. 15), lahko uporabimo tudi na primeru Albanije, vendar z hkratnim upoštevanjem dejstva, da velik delež
prebivalstva še vedno nima dostopa do osebnega prevoznega sredstva, kar posledično tudi pripomore k manjši
smrtnosti.
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POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED LITVO IN ALBANIJO
Če bo litvanski popotnik potoval po podeželskih območjih Albanije, je možno, da bi se počutil prometno
ogroženega zaradi nerazvite in nekvalitetne prometne infrastrukture albanskega podeželja in ne toliko zaradi
samega prometa, saj ima samo majhen del podeželskega prebivalstva dostop do prevoznega sredstva. V urbanih
središčih bi bila intenziteta sprememb kulturnega okolja glede na razvitost prometne infrastrukture manjša, bi se
pa lahko povečala možnost prometnih nesreč, tako zaradi neizkušenih voznikov in njihove vozniške kulture kot
slabe prometne signalizacije, varnostnih uredb in nekvalitetnih vozil.

Kazalci kulturnega okolja

Intenziteta spremembe KO
Majhna Srednja Velika

Prom. nesreče (urbana središča)
Odstotek asfaltiranih cest (podeželje)
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Simulacijski model 10: Slovenija – Velika Britanija (nacionalni simboli)
KULTURNO OKOLJE
SLOVENIJE

KULTURNO OKOLJE
VELIKE BRITANIJE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA SLOVENIJE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA VELIKE BRITANIJE

Geografska lega in naravno okolje:
Slovenija leži v Srednji Evropi. Slovenija na jz.
meji na Jadransko morje oz. Tržaški zaliv.
Celotna slovenska obala meri 43 km. 53,6%
površja države je do 500 m, nad 1000 m
desetina in nad 1600 m 2% vsega površja
(Gams, 2003, str. 17). Slovensko visokogorje
ali Alpe obsegajo sz. in s. del države. K njim
spadajo Julijske Alpe, Karavanke, Kamniške in
Savinjske Alpe. Triglavski narodni park
(TNP) leži v sv. Sloveniji, na območju
Julijskih Alp, poimenovan pa je bil po Triglavu
(2864 m), najvišji slovenski gori. Reka Soča
izvira v Trenti, v Julijskih Alpah in teče po z.
Sloveniji ter se v sosednji Italiji izliva v
Jadransko morje. Gozd: 55% površja
(NationMaster, 2007). Človeška ribica (lat.
Proteus anguinus) je dvoživka, ki živi v
kraških jamah, slovenska populacija bele
štorklje je skoncentrirana v sv. Sloveniji.

Geografska lega in naravno okolje:
VB leži v Zahodni Evropi. Obsega otok Velika
Britanija, s. del otoka Irska, Hebride,
Orkneyske in Shetlandske otoke, otok Rockall
(Natek, Natek, 2006, str. 200). Na j. jo od
evropske celine loči Rokavski preliv, na v.
meji na Severno morje, na z. pa na Irsko morje
in Atlantski ocean. Celotna obala Velike
Britanije meri 18.838 km (The Coast of
England, 2001). Pembrokeshire je okraj v jz.
Walesu, katerega morska obala je razglašena
za narodni park (Pembrokeshire county, 2007).
V reliefnem pogledu VB delimo na Nizko
(Lowland) in Visoko (Highland) Britanijo
(Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006, str. 111).
Visoka Britanija obsega Škotsko višavje (tu je
najvišji britanski vrh Ben Nevis, 1344m),
hribovje Cheviot, Penine, Kambrijsko hribovje
in Severno Irsko. V Nizki Britaniji
prevladujejo rahlo valovite ravnine in nizka
gričevja (Natek, Natek, 2006, str. 200).
Snowdonia je narodni park v s. Walesu,
poimenovan po gori Snowdon (1085 m),
najvišji gori Walesa (Wikipedia: Snowdonia,
2007). Reka Temza teče skozi j. Anglijo,
Tyne pa skozi njen sv. del, obe pa se izlivata v
Severno morje. Gozd: 11,6% površja
(NationMaster, 2007). Kmetijske površine
obsegajo 69,2% površja. Povprečna velikost
kmetije je 72,4 ha (največ v EU); prevladujejo
mešane, poljedelsko-živinorejske kmetije
(Natek, Natek, 2006, str. 204).
Družbeno okolje in kultura:
Nacionalni simboli: pokrajina, kmetije; morje,
otoška
država,
obala,
Pembrokeshire;
visokogorje, Škotsko višavje, Peninsko
gorovje, Snowdonia, gorovje Snowdonian;
Temza, Tyne (Krevs, 2007).

.
Družbeno okolje in kultura:
Nacionalni simboli: narava v celoti,
raznolikost in lepota narave na majhnem
območju, Slovenija; Jadransko morje; gore,
Alpe, Triglav, TNP; Kras, kras, jame,
Škocjanske jame, Postojnska jama; Blejsko
jezero, Bohinjsko jezero, Soča; gozd, človeška
ribica, štorklja (Krevs, 2007).
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INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA SLOVENIJE IN V. BRITANIJE
Zaradi geografske lege na stiku štirih velikih evropskih regij (Alp, Panonske nižine, Sredozemlja in Dinarskega
gorstva) je Slovenija pokrajinsko in kulturno izredno raznovrstna (The regions of Slovenia, 2007). Slovenske Alpe
so omejene predvsem na severni in zahodni del Slovenije, v tem primeru so Alpe geografska pregrada, ki začrtuje
naravno mejo, pred in pod katero že stoletja živijo alpski Slovani in njihovi predniki. Hkrati pa so še danes Alpe
tista simbolna geografska točka, prek katere vodi most do ostalih alpskih kultur. V tem primeru alpsko kot
označevalec predstavlja vrednotno orientacijo slovenstva, saj označuje neko pozitivno značilnost, ki se pojavlja
tudi pri sosednjih alpskih državah, kot so Avstrija, Italija, Švica, Nemčija in Francija – pogosto gre za konstrukcijo
razvitega in naprednega (Šaver, 2005, str. 13-14). Danes sta tako politična kot družbena dimenzija slovenskega
vsakdanjega življenja prepleteni s simbolom Triglava in slovenskih gora, od aktualnih državnih simbolov do
zavarovalnih listin, prehrambenih izdelkov, razglednic ali prvih slovenskih celovečernih filmov (Šaver, 2005, str.
260). Naravno rastje v Sloveniji je gozd. V srednješolskem učbeniku Geografija Slovenije je eden izmed avtorjev
zapisal: »Če tujec potuje po Sloveniji, ga preseneti njena gozdnatost (s skoraj 55% gozda smo za Finsko in
Švedsko tretji v Evropi in se s tem tudi ponašamo.« (Klemenčič, Lipovšek, 2002, str. 33). Bohinjsko jezero je
največje stalno jezero v Sloveniji, Blejsko jezero pa turistično najbolj obiskano in promovirano (Likar, Popit,
Šturm, 2006, str. 36). Pogosto se označuje kot biser Gorenjske oz. biser Julijskih Alp. Kras (karst) je edina beseda
iz slovenskega jezika, ki je prešla jezikovne meje in postala mednarodni strokovni izraz, krasoslovje pa
mednarodno priznana stroka. Strokovni izraz kras je povzet po pokrajini Kras (Gams, 2003, str. 28, 12).
Škocjanske jame so del svetovne dediščine Unesca. Človeška ribica v Postojnski jami je primer znanstvenega in
izobraževalnega turizma; poleg edinstvene jamske morfologije je podoba in prepoznavnost Postojnske jame v
veliki meri vezana na podobo človeške ribice (Človeška ribica, 2007).
Velika Britanija se pogosto pojmuje kot otoški narod (Law, 2005). Britanci nimajo razvite evropske identitete v
enaki meri kot preostali Evropejci, katerim je geografska bližina omogočila, da med seboj razvijejo globljo
povezanost. Celo zdaj Britanci ne morejo in ne potujejo tako zlahka kot preostali Evropejci. Če bi imeli kopenske
meje z nekaj drugimi evropskimi državami, bi bil občutek evropske identitete med Britanci in drugimi evropskimi
narodi močnejši. Čeprav so Britanci že z geografskega vidika Evropejci, vsakdanji jezik tega ne odraža. Britanci iz
navade pravijo, da »gredo v Evropo«, ko v resnici mislijo na obisk evropske celine. Veliko tega občutka izhaja iz
»vzvišene osamljenosti«, ki je označevala britansko politiko stoletja (Dunning, 2003). Do 18. st. je bila Temza že
ena izmed najbolj prometnih vodnih poti na svetu, s tem ko je London postal središče britanskega kolonialnega
imperija, (Wikipedia: Thames, 2007) reka Tyne je bila glavna pot za izvoz premoga med 13. in 20. st., v poznem
19. in začetku 20. st. pa je bila eno izmed najbolj pomembnih svetovnih središč ladjedelništva (Wikipedia: Tyne,
2007). Izsledki raziskave javnega mnenja leta 2006 so pokazali, da so mir, svež zrak, pokrajina, razgledi, divje
živali, rastline) ena izmed stvari, v kateri Britanci najbolj uživajo na podeželju. Največja območja globoke,
celostne podeželske mirnosti v Angliji so večinoma v narodnih parkih (CPRE, 2007).

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED SLOVENIJO IN VELIKO BRITANIJO
Že prva večja sprememba kulturnega okolja bi lahko za slovenskega popotnika v Veliki Britaniji bil sam prihod v
državo, ki ima v celoti otoško lego in je z vseh strani (če izvzamemo kopensko mejo med Severno Irsko in Irsko)
obdana z morjem. Morje ima poleg okoljskega vpliva tudi velik simbolni pomen v kulturni zavesti prebivalcev
Velike Britanije. Nadaljnje vidne spremembe kulturnega okolja bi se lahko za Slovenca odražale pri opazovanju in
dojemanju kulturne pokrajine, ki je skoraj 5-krat manj poraščena z gozdom kot v Sloveniji, ki je slovenski
nacionalni ponos. Preživljanje prostega časa je pri povprečnem Slovencu zaznamovano tudi s hribi in gorami. V
tem bo lahko večjo podobnost z domačo pokrajino odkrival na potovanju skozi severni in zahodni del Velike
Britanije, navkljub nekoliko nižjim nadmorskim višinam, kjer je tudi večina britanskih narodnih parkov. V tem
oziru bi lahko Slovenec občutil sorodnost z Britanci, ki jim umik v naravo prav tako predstavlja pomembno
življenjsko vrednoto.

Kazalci kulturnega okolja

Stopnja intenzitete spremembe KO
Majhna
Srednja
Velika

Lega ob morju
Goratost
Gozdnatost
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Simulacijski model 11: Grčija – Francija (pozdravni rituali)
KULTURNO OKOLJE GRČIJE

IZBRANI KAZALEC KO GRČIJE
Družbeno okolje in kultura:
Pozdravni ritual: V večini predelov Grčije 2x
(Wikipedia: cheek kissing, 2007).

KULTURNO OKOLJE FRANCIJE

IZBRANI KAZALEC KO FRANCIJE
Družbeno okolje in kultura:
Pozdravni ritual: večini predelov Francije 2x,
razen Pariza (4x), Bretanje (3x) in Azurne
obale (5-6x) (A guide to…, 2007).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA
FRANCIJE IN GRČIJE
V Grčiji je v večini predelov Krete poljub na lica pogost med ženskami, toda redek med moškimi, razen, če so
tesni sorodniki. V Atenah je pogost med tesnimi prijatelji obeh spolov ob srečanju ali poslavljanju. Redek je med
tujci katerega koli spola in se lahko smatra tudi za žaljivega. Je standardna oblika pozdrava med otroci in starši,
otroci in starimi starši ipd., ter ob posebnih dogodkih, kot je poroka. V »uradni« obliki sta dva poljuba na oba lica
(Wikipedia: cheek kissing, 2007).
Za Francoze je poljubljanje način življenja, zato je večkratni poljub na lica povsem običajen. V Parizu je to
štirikrat, v Bretanji trikrat, v večini preostalih delov Francije pa dvakrat. Izjema je Azurna obala, kjer pet- ali
šestkratni poljub ni nič nenavadnega (A guide to…, 2007). V navadi je med tesnimi prijatelji, med ženskami, med
ženskami in moškimi, medtem ko je med moškimi in tujci ali znanci v navadi samo stisk roke (Krevs, 2007).

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED GRČIJO IN FRANCIJO
Francija je primer države, kjer je poljub na lica močno odvisen od območja države. Tako bo za Grka intenziteta
spremembe kulturnega okolja odvisna od tega, po katerem predelu Francije bo potoval in s tem, kolikšno število
poljubov bo dobil od svojih francoskih gostiteljev oz. znancev. Največjo intenziteto spremembe bi lahko doživel
pri potovanju na območju Azurne obale, srednjo intenziteto pri obisku Pariza in Bretanje, v preostali Franciji pa
bistvenih sprememb v številu poljubov ne bi doživel. Tudi pri vrstah kulturnih situacij, v katerih se tovrsten
pozdrav izvaja, za Grka ne bi bilo bistvenih sprememb, saj je v obeh državah potrebno biti »previden« pri
pozdravljanju med moškimi ter med tujci in znanci.

Kazalec kulturnega okolja

Intenziteta spremembe KO
Majhna Srednja Velika

Pozdravni ritual:
- Pariz
- Bretanja
- Azurna obala
- preostala Francija
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Simulacijski model 12: Romunija – Avstrija (vrednote individualizma oz. kolektivizma)
KULTURNO OKOLJE
ROMUNIJE

KULTURNO OKOLJE
AVSTRIJE

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA

IZBRANI KAZALCI KULTURNEGA
OKOLJA AVSTRIJE

Družbeno okolje in kultura:
Vrednota: Z gostom poskušamo biti čim več
časa (Krevs, 2007).
IIND = 31 (Zver, Živko, 2004, str. 64).

Družbeno okolje in kultura:
Vrednota: Z gostom smo toliko časa, kolikor
sam želi (Krevs, 2007).
IIND = 74 (Zver, Živko, 2004, str. 64).

INTERPRETACIJA KAZALCEV KULTURNEGA OKOLJA
ROMUNIJE IN ASVTRIJE
Države, ki imajo najnižji IIND so v glavnem države, ki imajo v kulturi še »vgrajen« patriarhalni obrazec vzgoje.
Sem spadajo na eni strani tranzicijske države (Estonija, Poljska, Romunija, Rusija, Ukrajina in Belorusija) in tiste
zahodne države, pri katerih prevladuje katoliška kultura (Francija, Španija, Portugalska, Malta in tudi Italija).
IIND je visok zlasti v t.i.protestantskih državah, npr. Nemčiji, Danski, Islandiji in Švedski ter v nekaterih
srednjeevropskih državah (Avstrija, Češka, Madžarska, Hrvaška in Slovenija) (Zver, Živko, 2004, str. 64-65).

POSKUS SIMULACIJE IN INTERPRETACIJE SPREMEMB KULTURNEGA OKOLJA NA
POTOVANJU MED ROMUNIJO IN AVSTRIJO
Romun, ki prihaja iz kolektivistično usmerjenega kulturnega okolja, kjer je poudarek na medsebojni povezanosti
in razpredeni mreži socialnih odnosov, bi se lahko v bolj individualistično usmerjenem avstrijskem kulturnem
okolju počutil zapostavljenega oz. prepuščenega lastni iznajdljivosti pri potovanju in preživljanju prostega časa v
drugi državi. Kar bi lahko Romun v stiku z avstrijskim prebivalstvom občutil kot hladno in uradno, nasprotno
domačinom predstavlja vrednote osebne svobode in osebnega prostora.

Kazalci kulturnega okolja

Stopnja intenzitete spremembe KO
Majhna
Srednja
Velika

IIND
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6. Sklepne ugotovitve
Prostorsko simuliranje sprememb kulturnega okolja med dvema (evropskima) državama je
obsežna, interdisciplinarna in raznovrstna tematika. Z izvedenimi prostorskimi simulacijami
smo se bolj podrobno osredotočili na posamezne pare evropskih držav in vsakokrat poskušali
uporabiti različne kvantitativne in kvalitativne kazalce. Pri povezovanju kvantitativno in
kvalitativno merljivih kulturnih značilnosti držav smo ugotovili, da so kvalitativne značilnosti
težje merljive oz. celo neprimerljive med državami. Soočali smo se tudi s pomanjkanjem
podatkov in informacij za posamezne ali več držav.
Zaradi navedenih razlogov naš namen niso bili statistični izračuni niti sistematično izvajanje
analiz na metodološko enak način za celotno Evropo oz. za posamezne evropske regije. Naš
namen je bil zgolj poiskati oz. nakazati možne metodološke pristope k prostorskemu
simuliranju, ki bi v prihodnosti lahko služili za izdelavo spletnega simulacijskega orodja za
potrebe različnih uporabnikov.
Delovno definicijo nacionalnega kulturnega okolja smo izdelali v splošni obliki, ki je
uporabna za namene prostorskega simuliranja sprememb kulturnega okolja na nacionalni
ravni. Definicija je osredotočena na nacijo (narod s svojo lastno državo), potrebno pa bi jo
bilo razširiti na narod v celoti (zamejstvo, izseljenstvo) in narode brez lastne države. Prav tako
ne vključuje variacij znotraj nacionalne kulturne skupine (družbeni položaj, spol, starost,
poklic, spolna usmeritev ipd.) in tega, da so lahko znotraj države prisotne tudi druge kulturne
skupine (etnične in narodnostne manjšine, imigranti, sezonski delavci, tuja podjetja s svojimi
zaposlenimi, študentje na izmenjavah, diplomati ipd.). Z geografskega vidika pa je pri
interpretaciji kulturnih razlik med različnimi kulturnimi skupinami zlasti pomembno
upoštevati tudi njihove prostorske variacije. Kako se načini življenja, vedenje, vrednote,
prepričanja, navade ljudi razlikujejo npr. med posameznimi regijami države, med urbanimi,
suburbanimi in podeželskimi območji, hribovitimi in ravninskimi predeli, območjem, kjer je
razvit množični turizem in njegovim zaledjem, različnimi mestnimi predeli, kjer je prisoten
izrazit vpliv priseljencev ipd.
Izbor kazalcev kulturnega okolja je pokazal na večje težave pri pridobivanju kvalitativnih
kazalcev. Medtem ko so kvantitativni kazalci povečini dostopni v obstoječih statističnih bazah
za različne prostorske ravni (mednarodne, nacionalne, regionalne, krajevne ipd.), se
kvalitativnih ne zbira na enako sistematičen in metodološko primerljiv način. Rešitev vidimo
v izvajanju rednih, mednarodnih kvalitativnih anket, na dovolj velikih in reprezentativnih
vzorcih tako za državo v celoti kot po njenih posameznih predelih. S takšnim namenom smo
sestavili tudi mednarodno spletno anketo Kulturno in medkulturno v EU (in drugih) državah
(Krevs, 2007), da bi pridobili nekatere sicer težko dostopne podatke in informacije o kulturnih
okoljih, ki smo jih v diplomskem delu tudi uporabili v posameznih prostorskih simulacijah.
Analiza izbranih kvalitativnih kazalcev iz ankete je potrdila domnevo iz predhodne raziskave
(Krevs, 2007), da je možno tudi na podlagi majhnega anketnega vzorca, pridobiti relativno
zanesljive kazalce kulturnega okolja, če vprašanja zastavimo tako, da se morajo anketiranci
distancirati od lastnih subjektivnih odgovorov in poskušati odgovarjati (generalizirati) za
nacionalno povprečje. Takšen primer ujemanja predstavlja izbor naravnih pojavov kot
slovenskih nacionalnih simbolov naših anketirancev in izbor anketirancev v reprezentativni
javnomnenjski raziskavi krajinske arhitekte Ane Kučan (1998). S takšno metodo zastavljanja
vprašanj nam lahko anketiranci razkrijejo svoje medsebojno podobne ali celo enake modele
predstav in izkustev prostora, v katerem živijo.
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Obstoječemu modelu SMART (specifičen, merljiv, dosegljiv, usmerjen k rezultatu, časovno
vezan), ki se uporablja za analizo kazalcev, smo dodali še kriterij prostorske oz. geografske
vezanosti (G). Medtem ko mora biti prvih pet kriterijev nespremenljivih, se kriterij prostorske
vezanosti lahko spreminja glede na to, na katerih prostorskih ravneh se bodo izvajale
simulacije sprememb kulturnega okolja.
Izdelali smo enostaven simulacijski model, zasnovan za dve državi, ki je sestavljen iz izbora
kazalcev kulturnega okolja, interpretacije kazalcev, poskusa simulacije in interpretacije
sprememb kulturnega okolja ter ocene intenzitete sprememb kulturnega okolja. Uporabnost
simulacijskega modela vidimo tudi za manjši prostorski območji znotraj iste države (regiji,
mestna predela, mesti, mesto in vas, …) ali za večji prostorski območji, ki obsegata več držav
(npr. Severna in Vzhodna Evropa, območji sredozemskih in alpskih držav, »slovansko« in
»germansko« govorečih držav ipd.). V teh primerih je seveda potrebno uporabiti vire
podatkov in informacij za ustrezne prostorske ravni (krajevne, regionalne, mednarodne,…).
Izvajanje poskusov prostorskih simulacij sprememb kulturnega okolja na petih izbranih parih
evropskih držav (Portugalska - Švedska, Litva - Albanija, Slovenija - Velika Britanija, Grčija
– Francija, Romunija – Avstrija) je pokazalo, da morajo biti simulacije usklajene s
(praktičnimi) potrebami posameznih ciljnih skupin uporabnikov. Če namreč poznamo končni
namen (uporabo) simulacije, lahko bolj učinkovito izberemo ustrezne kazalce in opravimo še
vse preostale postopke prostorskega simuliranja. Medtem ko bo npr. poslovneža zanimal
predvsem poslovni bonton v drugi državi, bo voznika tovornjaka zanimalo predvsem stanje
cestnega omrežja in vozniška kultura prebivalcev druge države.
Geografski pristop k prostorskem simuliranju sprememb kulturnega okolja ne sme ostati zgolj
na opisni ravni kulturnih razlik (in podobnosti), temveč mora vzroke za te razlike (in
podobnosti) razlagati oz. utemeljevati s sovplivanjem naravnih, družbenih in/ali kulturnih
značilnosti države. Na poslovni bonton lahko npr. vplivajo gospodarske in politične razmere v
državi ter zgodovinski in kulturni vplivi sosednjih držav, medtem ko na stanje cestnega
omrežja in vozniško kulturo lahko vplivajo značilnosti površja, podnebne razmere,
gospodarska razvitost, življenjski standard prebivalcev ipd.
Za oceno intenzitete spremembe kulturnega okolja smo oblikovali tristopenjsko lestvico, s
katero smo ugotavljali velikost razlik med kazalci (majhna, srednja, velika), vendar je nismo
mogli podati za vse kazalce. Največ težav smo imeli z ugotavljanjem razlik med
kvalitativnimi kazalci. V prihodnjih raziskavah bi zato morali poiskati ustrezno rešitev za
ocenjevanje intenzitete sprememb kulturnega okolja, kar bi lahko predstavili tudi v
kartografski obliki. Uporabnik bi lahko bil na takšen način bolje seznanjen z intenziteto
pričakovanih sprememb med njegovim in drugimi kulturnimi okolji.
Opozorili bi še na eno pomembno dejstvo, ki smo ga ugotovili tudi iz nekaterih komentarjev
in odgovorov anketirancev v spletni anketi ter ob izvajanju samih poskusov simulacij. Naše
geografsko in kulturno ozadje ter miselni zemljevidi, ki jih imamo o drugih državah, lahko
namreč v veliki meri vplivajo na »objektivnost« raziskovanja tako zapletenega pojava kot je
kulturno okolje, npr. pri sestavi anketnega vprašalnika, interpretaciji kazalcev in sprememb
kulturnega okolja, oceni intenzitete spremembe (zlasti pri kvalitativnih kazalcih) ipd.
Za izpopolnjevanje metodoloških pristopov k prostorskemu simuliranju sprememb kulturnega
okolja je vsekakor zaželeno, da se v prihodnosti izvajajo praktični preizkusi med čim bolj
raznolikimi ciljnimi skupinami uporabnikov iz različnih kulturnih okolij, tako po posameznih
državah v celoti kot znotraj držav po njenih različnih predelih.
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Summary
Spatial simulation of cultural environmental changes between two (European) countries is an
extensive, interdisciplinary and diverse theme. With spatial simulations carried out in this
thesis we have focused on several pairs of European countries in greater detail and at the same
time have tried to use different quantitative and qualitative indicators. By connecting
quantitative and qualitative measurable cultural characteristics of the countries we have found
that qualitative characteristics are more difficult to measure between countries; in some cases
they are even immeasurable. We have been confronted also with a deficiency of data and
information for individual or multiple countries.
For the reasons previously stated, our intention was that for the whole of Europe or particular
European regions, neither the statistical calculations nor systematic analyses would use the
same methodology. Our intention was merely to search for a possible methodical approach to
spatial simulation which could serve for the construction of internet simulation tool for the
needs of different users.
The working definition of the national cultural environment was made in a general form,
which is applicable to purposes of spatial simulation of the cultural environmental changes on
a national level. Definition is concentrated on a nation’s state, but it is also necessary to
expand it to nations in foreign countries, emigrants and stateless nations. It also does not
include variations within a national cultural group (social status, gender, age, profession, sex
orientation etc.) and other cultural groups within the country (ethnic and national minorities,
immigrants, seasonal workers, foreign companies with their own workers, students on
exchange, diplomats etc.). From a geographical point of view it is especially important to take
into consideration spatial variations of various cultural groups when interpreting their cultural
differences; how ways of life, behaviour, values, attitudes, habits of people distinguish for
example between country regions, urban, suburban and rural areas, highlands and lowlands,
areas with mass tourism and their hinterland, city quarters with immigrant population etc.
A selection of indicators of the cultural environment has shown greater difficulties at
acquiring qualitative indicators. While quantitative indicators are mainly accessible in existent
statistical bases for various spatial levels (international, national, regional, local etc.),
qualitative indicators are not being collected in the same systematic and methodically
comparable way. We see the solution in carrying out regular international qualitative
questionnaires with sufficiently large and representative samples for an entire country and its
particular areas. With this intention we have composed an international internet questionnaire
Cultural and intercultural by EU (and other) countries (Krevs, 2007) to acquire some
otherwise difficult to access data and information about cultural environments, which we also
used in several spatial simulations.
The analysis of selected qualitative indicators from the questionnaire have confirmed the
assumption from previous research (Krevs, 2007) that it is also possible to acquire relatively
reliable indicators of cultural environment from a small questionnaire sample if we pose the
questions in such a way that respondents must keep away from their own subjective answers
and try to answer (to generalize) for the national average. Such an example of accordance
represents the selection of natural phenomena as Slovenian national symbols, made by our
respondents, and the selection made by respondents in representative public opinion research
(Kučan, 1998).
To the existing SMART model (specific, measurable, achievable, result-oriented, timebound) used for indicator analysis, we have added a criterion of spatial or geographical
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binding (G). While the first five criterions must remain unchanged, the changes in the
criterion of the geographical bindings depend upon spatial levels at which the spatial
simulations of cultural environmental changes would be implemented.
We have made a simple simulation model designed for two countries and composed from a
selection of cultural environment indicators, interpretation of indicators, attempt of simulation
and interpretation of cultural environmental changes and an estimation of the intensity of
these changes. We see the applicability of the simulation model also for the two smaller
spatial areas inside the same country (e.g. regions, city quarters, cities, city and village, …) or
for the two bigger spatial areas with more countries (e.g. North and East Europe,
Mediterranean and Alpine countries, »Slavonic« and »German« speaking countries…). In
such examples it is of course necessary to use data and information sources for the appropriate
spatial levels (local, regional, international …).
Carrying out the spatial simulations of cultural environmental changes on five selected pairs
of European countries (Portugal-Sweden, Lithuania-Albania, Slovenia-Great Britain, GreeceFrance, Romania-Austria) has shown that simulations should be adapted to (practical) needs
of a particular target groups of users. If we know the final intention (usage) of the simulation,
we can more effectively choose suitable indicators and do the rest of the proceedings of
spatial simulation. For example, while businessmen will be interested in the business fashion
of a country, the truck driver will be interested in country road conditions and the driving
culture of its inhabitants.
The geographical approach to spatial simulation of cultural environmental changes should not
stay merely on a descriptive level of cultural differences (and similarities) but has to explain
these differences (and similarities) with interaction of the country’s natural, social and/or
cultural characteristics. While business fashion could influence economical and political
conditions of the country and historical and cultural influences of neighbouring countries, the
road conditions and driving culture could depend upon relief characteristics, climatic
conditions, economic development, life standard of inhabitants etc.
For the estimation of the intensity of cultural environmental changes we have formed a threelevel scale (small, medium, large), but we couldn’t do this for all indicators. The most
difficult was finding differences between qualitative indicators. Further investigations should
look for a more adequate solution for estimations of these changes, which could also be
cartographically represented. The user could be more informed about what intensity of
cultural environmental changes he should expect while moving from one country to another.
We want to call attention to another important fact we discovered from some commentaries
and answers from respondents to our internet questionnaire and by carrying out the spatial
simulations. Both our geographical and cultural background and our mental maps, which we
hold for other countries, can to a great extent influence our »objectiveness« of such a
complicated phenomenon as cultural environment, e.g. by composing questionnaires,
interpretation of indicators and cultural environmental changes, estimation of the intensity of
changes (especially at qualitative indicators) etc.
For advanced scientific studies of spatial simulation of cultural environmental changes it is
necessary in future to carry out practical tests between heterogeneous target groups of users
from various cultural environments, likewise for the entire country and its particular areas.
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Priloga 1: Simulacijska igra Real Lives

Vir: Real Lives, 2006
Priloga 2: Simulacijska igra Amazon Interactive

Vir: Amazon interactive, 2007
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Priloga 3: Inglehart-Welzlov kulturni zemljevid sveta

Vir: WVS; 2006
Na podlagi agregiranih vrednotnih orientacij posameznikov na nacionalni ravni so določene
kulturne značilnosti družb in izdelan kulturni zemljevid sveta (Inglehart-Welzelov kulturni
zemljevid sveta), kjer vertikalna os označuje tradicionalne vrednote in vrednote racionalnolegalne oblasti, značilne za proces modernizacije, horizontalna os pa vrednote pomanjkanja in
vrednote varnosti, značilne za proces postmodernizacije, povezan s procesom
postindustrializacije. Medtem ko je umestitev vsake družbe v kulturnem zemljevidu
objektivna, saj temelji na faktorski analizi anketnih podatkov, so meje, zarisane okoli teh
družb, subjektivne, temelječe na Huntingtonovi (1993, 1996) delitvi sveta v kulturne cone
(Inglehart, Baker, 2000, str. 32). Po Huntingtonu (1993, 1996) je svet razdeljen v osem
glavnih civilizacij ali »kulturnih con«, ki temeljijo na kulturnih razlikah (religijskih
tradicijah), ki so še danes močne, navkljub silam modernizacije: »zahodno krščanstvo«,
»pravoslavni svet«, »islamski svet«, »konfucijanska«, »japonska«, »hindujska«, »afriška« in
»latinskoameriška cona« (Inglehart, Baker, 2000, str. 22). Narodi, regije in kulturne cone
tvorijo tri-nivojsko hierarhijo, z narodi znotraj regij in regijami znotraj kulturnih con (Welzel,
2003, str. 360). Narodi, ki pripadajo isti kulturni coni (nadnacionalnim enotam), si delijo
podobne svetovne nazore, institucionalne tradicije, ekonomske vzorce in sledijo podobnemu
družbenemu razvoju (Welzel, 2003, str. 359).
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Priloga 4: Nacionalni stereotipi
LASTNOSTI

*Delo

POZITIVNI
delavni, aktivni (Nemčija, Avstrija, Finska, Islandija,
Nizozemska, Belgija, Anglija, Irska, Latvija, Poljska,
Slovaška, Slovenija, Kosovo, Bolgarija, Romunija,
Moldavija, Ukrajina)
ambiciozni (Madžarska, Slovenija), podjetniški,
trgovski (Nizozemska, Belgija)
vztrajni (Finska, Nizozemska, Bolgarija)
učinkoviti, hitri (Nemčija)
storilnostni (Slovenija)
organizirani, disciplinirani, spoštujejo pravila, natančni,
točni
(Nemčija, Avstrija, Švica, Nizozemska, Anglija,
Slovenija, Moldavija)
zanesljivi, vestni (Nemčija, Avstrija, Finska, Norveška,
Anglija, Madžarska, Slovenija, Kosovo)
kvalitetno delo (Nemčija), profesionalisti (Romunija)
varčni (Nizozemska, Ukrajina)
neskorumpirani (Nemčija, Danska)

*Denar

Značajske
ali
etično
moralne
*Strpnost

*Religija

strpni (Nemčija, Norveška, Portugalska, Španija,
Nizozemska, Anglija, Slovenija, Romunija, Belorusija)
liberalni, multikulturni (Nizozemska)
visoka socialna zavest (Danska)
verni (Malta, Poljska), spiritualni (Makedonija)
patrioti (Grčija, Slovenija)
ponosni, vzvišeni (BIH)
dostojanstveni (Ciper)
samostojni (Ukrajina)
vplivni (Anglija)
miroljubni (Malta, Slovenija)
pogumni (Anglija, BIH, Romunija)

*Nacionalna
zavest

*Okolje

čisti (Nemčija, Švica, Slovenija)
okoljevarstveni (Norveška)

NEGATIVNI
leni (Avstrija, Italija, Portugalska, Španija,
Grčija,
Anglija,
Poljska,
Slovenija,
Makedonija, Srbija, Bolgarija)
počasni (Finska)
pasivni (Wales, Makedonija, Bolgarija)
neorganizirani, nedisciplinirani, ne spoštujejo
pravil, neodgovorni (Islandija, Malta,
Portugalska, Španija, Slovenija, Makedonija,
Srbija, Bolgarija, Albanija)
površni, zamujajo (Avstrija, Islandija, Italija,
Španija, Grčija, Slovenija)
nezanesljivi (Avstrija, Italija, Albanija)
strogi, preveč urejeni, organizirani, po
pravilih, perfekcionisti (Nemčija)
preveč zaposleni (Norveška)
kritični, dlakocepski (Slovenija)
skopuški (Škotska, Slovenija), pohlepni,
materialisti (Nizozemska, Škotska, Slovenija,
Bolgarija)
bogati (Švica, Danska)
potrošniški, zapravljivi (Švica, Islandija,
Slovenija)
revni (Bolgarija, Romunija, Ukrajina)
plehki (Nizozemska, Slovenija), japiji
(Estonija)
majhen del si želi biti bolj bogat, majhen del
je zelo bogat (Romunija)
skorumpirani
(Španija,
Makedonija,
Romunija)
nestrpni (Nemčija, Avstrija, Švica, Finska,
Francija, Malta, Grčija, Nizozemska, Belgija,
Anglija, Litva, Madžarska, Slovenija, BIH,
Romunija), nestrpni do »Rusov«, gledajo
zviška na vračajoče se izgnance (Latvija)
niso preveč odprti do drugih narodov (Litva)
…
pretirani patriotizem (nacionalni ponos),
nacionalizem, šovinizem (Norveška, Francija,
Ciper,
Estonija,
Madžarska,
Poljska,
Slovenija, BIH, Srbija, Bolgarija)
nizko
samospoštovanje,
nepatriotizem,
kompleks inferiornosti (Slovaška, Slovenija,
Moldavija)
hlapčevski (Slovenija)
večne žrtve (Belgija), zgube (Estonija)
nasilni, bojeviti, dominantni (Anglija,
Škotska, Wales, Hrvaška, BIH, Srbija)
mačisti (Španija)
strahopetni, neodločni (Slovenija)
ne zagovarjajo svojega mnenja (Ukrajina)
spolitizirani (Francija, Malta, Estonija,
Hrvaška, Makedonija)
notranje razprti (Španija, BIH, Bolgarija)
'four opinions for every three people' (Latvija)
umazani (Bolgarija, Romunija, Anglija)
smrdljivi (Ukrajina)
niso okoljevarstveni (Malta)
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Temperamentne

gostoljubni, prijazni (Avstrija, Finska, Islandija,
Francija, Malta, Portugalska, Španija, Grčija, Ciper,
Nizozemska, Belgija, VB, Irska, Litva, Madžarska,
Poljska, Slovaška, Hrvaška, Slovenija, Makedonija,
BIH, Srbija, Kosovo, Albanija, Bolgarija, Romunija,
Moldavija, Belorusija, Ukrajina)
vljudni, olikani, kultivirani (Avstrija, Švedska, Francija,
Anglija, Škotska, Slovenija)
elegantni, prefinjeni (Francija)
družabni (Anglija, Slovenija, Bolgarija, Romunija)
ljubitelji zabav (petja, plesa, glasbe)
sproščeni (Avstrija, Malta, Španija, S. Irska, Irska,
Madžarska, Slovenija, Makedonija, Srbija, Bolgarija)
uživaški (Belgija)
odprti, komunikativni (Avstrija, Francija, Španija,
Nizozemska, Škotska, Irska, Kosovo, Albanija,
Bolgarija, Romunija)
duhoviti, zabavni, šaljivci (Avstrija, Belgija, Anglija,
Škotska, Poljska, BIH, Bolgarija, Romunija)
optimistični, pozitivni, veseli (Avstrija, Francija,
Anglija, Slovenija, Bolgarija, Romunija)
veseli na zunaj (Slovenija)
tihi (Finska)
resni (Danska)
solidarnostni, pripravljeni pomagati, velikodušni,
altruistični (Švica, Islandija, Malta, Grčija, Škotska,
Estonija, Slovenija, Makedonija, Srbija, Kosovo,
Albanija, Romunija, Moldavija, Ukrajina)
topli, skrbni, empatični (Malta, Anglija, Wales, Irska,
Litva)
iskreni (Nemčija, Danska, Finska, Anglija, Škotska,
Latvija, Litva, Poljska, Kosovo, Romunija, Moldavija)
pravični (S. Irska)
zaščitniški do prijateljev (Albanija)
preprosti, skromni (Slovaška, Slovenija, Makedonija,
Moldavija)
zvesti (Norveška, Albanija, Romunija)
romantični, ljubimci, šarmantni (Francija, Italija)
strastni (Španija, Madžarska)
siloviti, jeznoriti (Wales)
previdni, ustaljeni (Slovenija)
zanesenjaki (Grčija)
sanjači (Litva)

neprijazni,
zaprti,
hladni,
nečustveni
(Nemčija, Avstrija, Švica, Danska, Finska,
Norveška, Francija, Nizozemska, Belgija, VB,
Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Slovenija,
Ukrajina)
strogi (Nemčija)
grobi, arogantni, domišljavi, neotesani,
brezobzirni, neolikani (Avstrija, Francija,
Nizozemska, Anglija, Romunija)
indiferentni (Nizozemska), indiferentni do
turistov (Belgija)
uradni (Anglija)
nesproščeni, slabe zabave, nedružabni,
introvertirani (Nemčija, Anglija, Slovenija)
tihi, molčeči (Finska, Norveška, Švedska,
Slovenija)
resni (Nemčija, Slovenija)
zadržani (Albanija)
togi zlasti glede časa (Nizozemska)
mrki, pesimistični, godrnjavi (Avstrija,
Finska, Malta, Madžarska, Slovaška, Hrvaška,
Slovenija, Bolgarija)
najbolj žalosten narod v Evropi (Portugalska)
otožni (Anglija)
žalostni znotraj (Slovenija)
dolgočasni (Nemčija, Anglija, Slovenija)
sivi (Anglija)
glasni (Malta, Španija, Wales, Madžarska,
Hrvaška, Srbija, Kosovo)
togi (Švedska, Slovenija)
radi hodijo ven vsak dan (Grčija)
preveč zanimanja za zabavo (Irska)
radi uživajo življenje (Albanija)
nesolidarnostni,
zavistni,
nevoščljivi,
ljubosumni (Avstrija, Estonija, Litva,
Madžarska, Slovenija, Bolgarija)
obremenjeni z drugimi ljudmi (Slovenija)
preveč radovedni (Slovenija)
egoisti, egocentrični, individualisti (Norveška,
Latvija, Slovenija, Poljska)
zahrbtni (Ukrajina)
hudobni (Slovenija)
prepirljivi, pravdaški (Francija, Nizozemska,
Madžarska, Slovenija)
lažnivi (Slovenija, Romunija, Moldavija)
vročekrvni (Albanija, Bolgarija)
nepotrpežljivi (Nizozemska)
jezni (Romunija)
maščevalni (Kosovo, Albanija)
zamerljivi (Avstrija)
muhasti (Francija)
komolčarski (Madžarska)
bahaški (Albanija)
preprosti (Irska)
trmasti (Nemčija, Avstrija, Švica, Grčija,
Madžarska, Slovenija, BIH, Srbija, Romunija)
ozkomiselni (Nemčija, Švica, Grčija, Belgija,
Anglija, Slovenija, Bolgarija, Romunija)
fanatični (Malta)
samoomejujoči (Ciper)
nazadnjaški (Wales)
zamujajo za vsem (Irska)
necivilizirani (Bolgarija)
fatalistični (Slovenija, Bolgarija)
strah pred spremembami (Moldavija)
sramežljivi (Finska, Litva, Poljska, Slovenija)
sumničavi (Švica, Slovenija, Bolgarija),
kritični (Nemčija)
lahkomiselni (Francija, Grčija, Moldavija)

93

Intelektualne,
športne

*umetniške,

Fizične

pametni, (visoko, široko) izobraženi, inteligentni (Švica,
Finska, Francija, Grčija, Anglija, Estonija, Latvija,
Poljska, Slovenija, Makedonija, Albanija, Bolgarija,
Romunija)
večjezični (Nizozemska, Belgija, Slovenija)
razumejo angleško (Švedska)
dobri matematiki in znanstveniki (Bolgarija)
nadarjeni, spretni, ustvarjalni (Španija, Anglija,
Slovenija, Bolgarija), radovedni, inovativni, iznajdljivi,
raziskovalci (Francija, Slovenija, Bolgarija)
zdravorazumski, kritični (Bolgarija)
dobri pevci (Wales, Latvija, Slovenija)
dobri plesalci (Španija)
dobri športniki (Slovenija)
dobri atleti (Romunija)
radi imajo rugbi (Wales)
blond (Danska, Finska)
dobro izgledajo, visoki (Danska), lepi (Grčija)
lepe ženske (Madžarska, Slovenija, Bolgarija)
ne opravljajo (Slovenija)
družinski (Francija, Malta, Ciper, Latvija, Slovenija,
Ukrajina)
tradicionalisti (Anglija)
ekscentrični (Anglija)
pivci piva (Nemčija)
gurmani (Francija, Madžarska, Hrvaška, Makedonija)

Vedenjske , *življenjski stil

Drugo

gospodarsko razviti (Slovenija)
govorijo lep jezik (Madžarska)
vzhajajoča zvezda (Estonija)
burgundski (Belgija)
»dugnad spirit« (Norveška) 16
raznolika kultura, razredni sistem izginja (Anglija)

neumni, neizobraženi (Anglija, Makedonija,
Kosovo, Moldavija)
ne berejo knjig (Moldavija)
enojezični, govorijo samo svoj jezik (Francija,
Anglija, Slovenija)
govorijo samo rusko - t.i. Sovjeti (Estonija)
neustvarjalni (Romunija)
obsedeni s športom (Slovenija)
najboljši v športu (Srbija)
nogometni huligani (Anglija)

debeli (Wales)
nervozni, če je kdo počasen (Slovenija)
radi se tepejo (Slovenija)
tradicionalni,
konzervativni
(Avstrija,
Norveška, Litva, Madžarska, Slovenija, BIH,
Romunija, Estonija)
patriarhalni, konzervativni (Srbija)
pivci piva, jedci kislega zelja, dolgočasna
hrana (Nemčija)
slaba hrana (Nizozemska, S. Irska)
preveč jedo (Slovenija),
radi kuhajo in jedo (Ukrajina)
veliko kadijo (Bolgarija)
alkoholiki (Finska, Švedska, Anglija, Škotska,
S. Irska, Irska, Poljska, Slovaška, Slovenija,
Moldavija, Ukrajina)
narkomani, samomorilci (Slovenija)
kriminalci, tatovi, goljufi (Italija, Poljska,
Slovenija, Srbija, Bolgarija, Romunija)
nosijo copate (Slovenija)
nori vozniki (Italija)
nevarni vozniki (Slovenija)
obsedeni z avtomobili (Slovenija)
kockarji (Ciper)
ženske bi naredile vse za denar (Bolgarija)
prostitucija/seks industrija, promiskuitetni
(Madžarska)
dolge sieste (Španija)
nerazvito kmetijstvo (Slovenija)
pod vplivom medijev (Anglija)
vedno stavkajo (Francija)
neučinkovite javne službe (Malta)
izogibanje davkom (Belgija)
najboljši v politiki (Srbija)
teroristi (Irska)
pomešani s Slovaki (Slovenija)
otoški (Škotska, Anglija)
NIMBY (Škotska)17
natlačeni (Kosovo)

Vir podatkov: Krevs, 2007
Število anketirancev po državah:
Slovenija: 59, Bolgarija: 17, Velika Britanija: 19, Romunija: 12, Nemčija: 10, Nizozemska: 7,
Francija: 6, Avstrija: 6, Madžarska: 6, Makedonija: 4, Albanija: 4, Finska: 5, Moldavija: 4,
Poljska: 4, Ukrajina: 5, Grčija: 3, Srbija: 4, Kosovo: 4, Španija: 4, Belgija: 3, Irska: 3,
Islandija: 1, Litva: 3, Malta: 3, Portugalska: 1, Slovaška: 3, Švica: 3, Belorusija: 1, Bosna in
Hercegovina: 2, Danska: 2, Estonija: 2, Hrvaška: 2, Italija: 2, Latvija: 2, Norveška: 2, Ciper:
1, Švedska: 1

16

Norveška beseda, ki opisuje duh prostovoljstva na Norveškem.
NIMBY (ang. Not In My Back Yard): pojav, ko lokalni prebivalci nasprotujejo razvoju, ki naj ne bi bil ustrezen za njihovo
območje, vendar hkrati ne nasprotujejo takšnemu razvoju na drugem območju (Wikipedia: NIMBY, 2007).
17
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Priloga 5: Prebivalci Evrope po barvi las

Vir: Eupedia, 2007

Priloga 6: Prebivalci Evrope po barvi oči

Vir: Eupedia, 2007
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Priloga 7: Svetovni zemljevid sreče

Adrian White, socialni psiholog na britanski Univerzi Leicester, je izdelal prvo svetovno
projekcijo mednarodnih razlik v osebnem blagostanju oz. svetovni zemljevid sreče, na podlagi
analize podatkov organizacij UNESCO, CIA, New Economics Foundation18, WHO, Svetovne
baze sreče19, Latinobarometra20, Afrobarometra21 in UNHDR. Okoli 80.000 ljudi iz 178
svetovnih držav je v več kot 100 različnih raziskavah odgovarjalo na vprašanja, povezana s
srečo in zadovoljstvom z življenjem. Stopnja narodove sreče je najbolj visoko z stopnjo
zdravja, sledita ji bogastvo in stopnja izobrazbe. Trenutno je v ekonomskem in političnem
diskurzu porast zanimanja k uporabi pojma sreče ali zadovoljstva z življenjem kot
nacionalnega kazalca skupaj z merami bogastva (University of Leicester…, 2006). Vrstni red
evropskih držav po občutenju sreče je naslednji: 1. Danska, 2. Švica, 3. Avstrija, 4. Islandija,
6. Finska, 7. Švedska, 11. Irska, 12. Luksemburg, 14. Malta, 15. Nizozemska, 19. Norveška,
28. Belgija, 35. Nemčija, 41. Velika Britanija, 46. Španija, 49. Ciper, 50. Italija, 62. Francija,
67. Slovenija, 77. Češka, 84. Grčija, 92. Portugalska, 98. Hrvaška, 99. Poljska, 107.
Madžarska, 129. Slovaška, 136. Romunija, 137. Bosna in Hercegovina, 139. Estonija, 146.
Makedonija, 154. Latvija, 157. Albanija, 164. Bolgarija, 167. Rusija, 170. Belorusija, 174.
Ukrajina, 175. Moldavija (White, 2006).

18
19
20
21

http://www.neweconomics.org/gen/
World Database of Happiness http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/

http://www.latinobarometro.org/
http://www.afrobarometer.org/
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Priloga 8: Poraba alkohola v Evropi za leto 2003

Vir: WHO, 2007
¾ Tako v Franciji kot Italiji je poraba vina visoka, toda vrednote, vedenje in količine se v obeh
državah razlikujejo. Medtem ko francoski starši izkazujejo bodisi močno naklonjenost bodisi
močan negativni odnos do pitja alkohola pri svojih otrocih, italijanski starši seznanjajo svoje
otroke s pitjem vina brez čustvenega prizvoka. Italijanski kriteriji ustrezne količine popitega
alkohola so nižji kot francoski. Italijani prav tako gledajo na pijanost z zaničevanjem, Francozi pa
na bolj humoren način ali celo kot na znamenje možatosti. Čeprav omenjeni vedenjski in vrednotni
vzorci ne veljajo za vse regionalne in družbenoekonomske skupine v Italiji in Franciji, pa lahko
utemeljijo veliko večjo smrtnost in bolezenska stanja v Franciji kot v Italiji (Encyclopedia
Britannica…, 2007).
¾ Med skandinavskimi državami pitje vsakodnevno pitje alkohola (ob obrokih) ni običajno, temveč
bolj ob vikendih ali posebnih priložnostih. To naj bil razlog za relativno visoko stopnjo problemov
povezanih z alkoholom (pijanost), čeprav je skupna količina popitega alkohola relativno nizka.
Skandinavske države imajo prav tako močna protialkoholna gibanja, ki jih pogosto podpira vlada,
ter veliko abstinenčnega prebivalstva (Encyclopedia Britannica…, 2007).
¾ Na Irskem in v Angliji so pubi priljubljeni kraji pitja. V obeh državah je pivo najbolj priljubljena
alkoholna pijača. Pivo in pubi so priljubljeni tudi v drugih državah, ki jih je naselilo in nanje
vplivalo britansko prebivalstvo, v Avstraliji, Novi Zelandiji in večjem delu Kanade. Njihova
permisivna družbena drža pospešuje razvoj alkoholizma (Encyclopedia Britannica…, 2007).
¾ Izsledki raziskav so pokazali, da se je v Vzhodni Evropi poraba alkohola znižala za približno 7% v
prvem desetletju po padcu komunističnega režima. Vendar se je na Poljskem hkrati s preselitvijo
mladega prebivalstva s podeželskih območij v nove urbane industrijske centre stopnja alkoholizma
povišala (Encyclopedia Britannica…, 2007).
¾ Pri interpretaciji zgornjega zemljevida je potrebno upoštevati tudi, da je dejanska poraba alkohola
v Luksemburgu verjetno nižja, kot je prikazano. Količina popitega alkohola temelji na prodaji
pijače, alkohol pa je v Luksemburgu relativno poceni. Zaradi tega razloga prebivalci iz sosednjih
držav nakupujejo alkohol v Luksemburgu in ga pijejo v domači državi (Alcohol consumption,
2007).
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Priloga 9: Prometne nesreče v Evropi za leto 2004

Vir: WHO, 2007

Države znotraj EU se izrazito razlikujejo po stopnjah smrtnosti zaradi prometnih nesreč.
Glede na podatkovno bazo WHO se države z najnižjim in najvišjimi stopnjami poškodb
razlikujejo za 11-krat. Zelo nizka mortaliteta v nekaterih državah Jugovzhodne Evrope bolj
verjetno odseva nezadostno kvaliteto podatkov kot visoko stopnjo prometne varnosti.
Navkljub razlikam med državami je smrtnost zaradi prometnih nesreč v celoti upadla. V
zgodnjih 1990-ih je smrtnost ostro narasla v vzhodnem delu Evrope, kar so nekateri
povezovali z nenadnim porastom motoriziranega prevoza številnih novih in neizkušenih
voznikov. Upad smrtnosti sredi 1990-ih v nekaterih državah vzhodne Evrope je verjetno bolj
povezan z upadom prevozne dejavnosti dobrin in potnikov kot z izvajanjem intenzivne
politike prometne varnosti. Administrativne in zakonodajne ureditve ter institucionalne
zmožnosti niso zmogle dohajati relativno nove rasti v zasebnem prevozu v številnih državah
južne in vzhodne Evrope, kar je predstavljalo oviro za razvoj bolj učinkovitih in skladnih
strategij prometne varnosti (Racioppi et. al., 2004: 14-16). Glede na pravila prometne varnosti
so si švicarski kantoni veliko bolj podobni med seboj kot z njihovimi jezikovno sorodnimi
sosednjimi državami. Opazen je tudi kontrast med skandinavskim območjem, kjer bolj
pogosto uporabljajo vozniški pas in je večji odstotek voznikov, ki pijejo (vendar se ti vozniki
poskušajo izogniti vožnji po pitju ali vsaj ne piti pred vožnjo) ter romanskim območjem, kjer
manj pogosto uporabljajo vozniški pas in kjer vozniki, ki pijejo, redkeje prilagajajo vozniško
vedenje svojim pivskim navadam (Car drivers…, 2007).
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Priloga 10: Anketni vprašalnik: Kulturno in medkulturno v EU (in drugih) državah
(Cultural and intercultural by EU (and other) countries) – v slovenskem prevodu
SPREJEM GOSTA
1. Ko gost prispe na letališče/avtobusno/železniško postajo (izberite najbolj pogost primer):
a. poberemo ga osebno ali pošljemo ponj kolega/prijatelja, da to naredi,
b. naročimo mu taksi ali pošljemo ponj službeni avto,
c. gost uporabi javni prevoz.
POZDRAV GOSTA
2. Kako v vaši državi ponavadi pozdravite gosta (izberite vse odgovore, ki ustrezajo splošnemu
pozdravnemu ritualu)?
a. stisk roke,
b. objem,
c. poljub na lica,
d. drugo.
3. Če je poljubljanje del pozdravnega rituala, kolikokrat poljubite gosta?
a. enkrat,
b. dvakrat,
c. trikrat,
d. večkrat.
4. V primeru, da ste izbrali več kot eno izbiro v prejšnjem vprašanju, prosimo pojasnite
okoliščine.
5. Poljubljanje kot del pozdravnega rituala se uporablja za pozdrav:
a. samo žensk,
b. samo moških,
c. samo nasprotnega spola,
d. žensk in moških.
SKRB ZA GOSTA
6. Kam povabite gosta na neformalni obed (kosilo/večerjo)?
a. domov,
b. ven, v restavracijo, gostilno itn.,
c. to ni v navadi.
7. Kdo plača račun v primeru, da jeste zunaj?
a. račun vedno plača gostitelj,
b. gostitelj plača prvič in gost naslednjič,
c. ločeno.
PROSTI ČAS GOSTA
8. Ali se počutite odgovorni za dobro razpoloženje gosta med njegovim prostim časom?
a. z gostom poskušamo biti čim več časa,
b. z gostom smo toliko časa, kolikor sam želi,
c. najbolj ustrezno je, da si gost sam zapolni svoj prosti čas na svoj način.
9. Ali ponavadi predstavite gosta svoji družini?
a. da,
b. ne.
10. Ali ponavadi peljete gosta v restavracijo/gostilno, kjer igrajo vašo tradicionalno glasbo in/ali
strežejo vašo tradicionalno hrano?
a. da,
b. ne.
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VERBALNA KOMUNIKACIJA
11. Katere tuje jezike, poleg vaših uradnega/ih jezika/ov, lahko gost dokaj zagotovo uporablja v
komunikaciji z vašimi sodržavljani?
a. nobenega,
b. angleški,
c. nemški,
d. francoski,
e. italijanski,
f. španski,
g. ruski,
h. drugi/e jezik/e.
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
12. Kako pomemben način vaše vsakodnevne komunikacije z drugimi ljudmi (ki niso prijatelji
ali sorodniki; v situacijah, ki ne izvirajo iz jeze ali nasilja) so različni tipi neverbalne
komunikacije?
(popolnoma nepomemben; zelo malo pomemben; deloma pomemben; pomemben; absolutno
pomemben)
a. mimika obraza, kretnje z glavo,
b. kretnje z rokami, drža telesa,
c. fizični stik (trepljanje, dotikanje, objemanje),
d. tesna prostorska bližina med osebama v pogovoru,
e. neposreden očesni stik med osebama v pogovoru,
f. glasno govorjenje med osebama v pogovoru.
13. Ali je sprejemljivo za žensko, da je »drzno« oblečena (npr. zelo kratko krilo, dekolte) v
javnosti?
a. popolnoma nesprejemljivo,
b. nesprejemljivo,
c. deloma sprejemljivo,
d. sprejemljivo,
e. absolutno sprejemljivo.
VREDNOTE
14. Kako pomembni so naslednji statusni simboli v vaši državi?
(absolutno nepomembni za večino; večinoma nepomembni za večino; deloma pomembni za večino;
pomembni za večino; absolutno pomembni za večino)
a. znamka in velikost avtomobila,
b. število avtomobilov,
c. velikost hiše/stanovanja,
d. oprema hiše/stanovanja,
e. lokacija hiše/stanovanja,
f. znamka oblek,
g. poklic in izobrazba,
h. »elitni športi« (golf itn.),
i. potovanja na »eksotične« destinacije.
15. Drugi »pomembni« ali »absolutno pomembni« statusni simboli na vašem območju?
16. Bi podprli postavitev naslednjih zgradb/funkcij znotraj vašega naselja/soseske
(absolutno ne bi podprli; ne bi podprli; mogoče bi podprli; bi podprli; absolutno bi podprli)
a. »varna hiša« za matere z otroki, žrtve nasilja,
b. azilni/begunski center,
c. stanovanjska zgradba/stanovanja za neporočene delavce iz drugih držav,
d. skupnost za zdravljenje odvisnosti (od drog),
e. religijski center/društvo druge etnične skupnosti,
f. stanovanjska zgradba/stanovanja za prebivalce nižjega razreda.
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17. Na semaforju se prižge rdeča luč - kaj je najbolj verjetno, da bo prebivalec vaše države
naredil?
a. vedno ustavi in počaka na zeleno luč,
b. če se noben avto ne približuje, prečka cesto,
c. prečka cesto v vsakem primeru (pazi samo na lastno varnost),
d. drugo.
18. Kako strogi so prebivalci vaše države glede upoštevanja prometnih predpisov (npr. omejitev
hitrosti)?
a. popolnoma nič niso strogi,
b. niso strogi,
c. deloma strogi,
d. strogi,
e. zelo strogi.
19. Ali se vrtne ograje na splošno uporabljajo za zaznamovanje mej zasebnega prostora okoli
družinskih hiš; če se, na kakšen način?
a. se ne uporabljajo,
b. kot simbolična pregrada, nizka (npr. ograja, zid iz kamna, grmovje),
c. kot simbolična in vizualna pregrada, visoka in transparentna (npr. drevesa),
d. kot fizična pregrada, visoka in netransparentna (npr. lesena, kovinska, žična ograja),
e. kot fizična in vizualna pregrada, visoka in netransparentna (npr. zid/stena).
20. Kateri dnevni obrok ima najvišji pomen (mu namenite največ časa) v vaši državi?
a. zajtrk,
b. kosilo,
c. večerja,
d. drugo.
21. Če nekdo zamuja na poslovni sestanek, je to:
a. splošno tolerirana praksa,
b. pogojno sprejemljivo, če ima dober izgovor in je samo nekaj minut pozen,
c. nesprejemljivo.
22. Katere profesionalne športe bi izbrali za tri najbolj izstopajoče »nacionalne športe« v vaši
državi? Razvrstite jih.
(1. najbolj pomemben; 2. najbolj pomemben; 3. najbolj pomemben)
a. košarka,
b. odbojka,
c. rokomet,
d. nogomet,
e. hokej,
f. golf,
g. tenis,
h. alpsko smučanje,
i. nordijsko smučanje,
j. plavanje,
k. streljanje,
l. šah,
m. atletika,
n. gimnastika,
o. drsanje,
p. jahanje,
r. drugo 1,
s. drugo 2,
t. drugo 3.
23. Naštejte 3 pozitivne stereotipe o značilnostih prebivalstva vaše države.
24. Naštejte 3 negativne stereotipe o značilnostih prebivalstva vaše države.
25. Prosimo, navedite vaše sosednje države (samo države, s katerimi imate skupno mejo po
kopnem; v primeru morske meje samo države, ki jih vaši sodržavljani smatrajo za sosednje).
a. država 1,
b. država 2,
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c. država 3,
d. država 4,
….
26. Opišite splošen odnos vaših sodržavljanov do vaših sosednjih držav (kako vi vidite druge):
(absolutno nenaklonjen; nenaklonjen; deloma nenaklonjen; naklonjen; absolutno naklonjen)
a. država 1,
b. država 2,
c. država 3,
d. država 4,
….
27. Opišite splošen odnos državljanov vaših sosednjih držav do vaše države (kako drugi ljudje
vidijo vas):
(absolutno nenaklonjen; nenaklonjen; deloma nenaklonjen; naklonjen; absolutno naklonjen)
a. država 1,
b. država 2,
c. država 3,
d. država 4,
….
IDENTITETE
28. Kako pomembne so naslednje geografske identitete za vas?
(absolutno nepomembne; deloma pomembne; pomembne; absolutno pomembne)
a. soseska/del naselja, kjer živite,
b. naselje, v katerem živite (vas, mesto/velemesto),
c. regija države, v kateri živite (subnacionalna raven – regija znotraj države),
d. mednarodna regija (mednarodna raven – regija, ki se razteza preko dveh ali več držav),
e. vaša država,
f. Evropska Unija,
g. Evropa,
h. svet/globalno,
i. drugo.
29. Kateri naravni pojav bi izbrali kot vaš najbolj izstopajoč nacionalni ali regionalni simbol
(opredelite njegovo ime in tip, npr. gora, reka)?
30. Poimenujte (v vašem jeziku, če je možno napišite še prevod ali grob opis v angleščini) do pet
jedi, ki so najbolj izstopajoči primeri kuhinje vaše države (»tradicionalna hrana«).
31. Naštejete do tri jedi, ki jih najbolj pogosto jedo prebivalci vaše države in ki imajo izvor izven
vaše države.
32. Poimenujte do tri glasbene skupine, ki igrajo »tradicionalno glasbo« vaše države.
NAVADE
33. Izberite najbolj pogost čas za naslednje:
(začetek kosila; konec kosila; začetek večerje; konec večerje)
a. 12h,
b. 13h,
c. 14h,
d. 15h,
e. 16h,
f. 17h,
g. 18h,
h. 19h,
i. 20h,
j. 21h,
k. 22h,
l. 23h,
m. 24h.
34. Ali je pogosta navada počitka (spanje, dremanje) tekom dneva (pred večerom)?
a. nikoli,
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b. izjemoma,
c. včasih,
d. ponavadi,
e. vedno.
35. Ko povabite gosta v vaše stanovanje ali hišo, kaj je najbolj pogosta navada o njegovih/njenih
čevljih?
a. vedno sezuje čevlje in obuje copate,
b. ponavadi sezuje čevlje in obuje copate; povabilo k temu, da čevljev ne sezuje je izraz
»spoštovanja/časti« gostu,
c. ponavadi obdrži čevlje, razen če želi nositi copate,
d. vedno obdrži čevlje,
e. drugo.
PODATKI O ANKETIRANCU
Spol:
- moški,
- ženski.
Leto rojstva:
Stopnja formalne izobrazbe:
- srednješolska,
- univerzitetna (≥15 let šolanja)
- magisterij, doktorat.
Bivališče:
- država,
- regija,
- vas ali mesto,
- soseska/predel naselja.
Materin jezik:
Narodnost:

103

