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»Mislili so, da sem vohunka«
Jasna Kontler Salamon

Jasna Kontler Salamon

Luan Tasim Memushi
Predvsem v zadnjem poldrugem desetletju smo skušali bolj
povezati našo znanost, da ne bi
prihajalo do podvajanja raziskav,
precej pa je tudi področij, na katerih so se raziskave v tem času
okrepile in razvile na novo, denimo, raziskovanje morja, biološke
raznovrstnosti, energetski problemi in podobno.
Na katerem področju je albanska znanost najbolj »podhranjena«?
Največje primanjkljaje občutimo v tehnološkem razvoju. S
tranzicijo, ki je pospešila razvoj
našega gospodarstva, so se povečale potrebe po domačem znanju. Med področji, ki bi jih radi
krepili, je tisto, na katerem sem
tudi sam deloval, to so biokemij-

Preskušanje cepiva proti raku
Ameriški znanstveniki so razvili zdravilo v obliki cepiva, ki ga nameravajo uporabiti za zdravljenje tumorjev dojk. Zdravilo naj bi pospešilo
delovanje imunskega sistema in sicer tako, da bi delovalo na mamaglobulin A, ki ga je sicer mogoče najti v 84 odstotkih tumorjev dojk.
Doslej so ga preskušali na živalih; pri gensko spremenjenih miših, ki
so imele imunski sistem podoben človeškemu, so vbrizgali omenjeno
cepivo po kožo in nato opazovali, kaj se bo zgodilo s tumorji. V prvi fazi
so ugotovili zmanjšano rast, v naslednji pa znatno zmanjšanje tumorske rašče. Opogumljeni s temi rezultati so se odločili, da bodo v omejenem obsegu preskusili opisan način zdravljenja tudi pri ljudeh. J. Ž.

ske oziroma biotehnološke raziskave. Prepričani smo, da to sodi
med razvojne prioritete albanske
industrije. Želimo si tudi več raziskav, s katerimi bi reševali probleme okolja, zlasti pri pridelavi
hrane, oziroma kako drugače varovali zdravje naših prebivalcev.
Med znanostmi, ki jim bomo posvečali več pozornosti, je vsekakor mineralogija.
Večina tranzicijskih držav se
pri razvijanju znanosti zgleduje
po modelih razvitih držav. Katere vzore ste si izbrali v Albaniji?
Albanija se že tradicionalno
zgleduje po Grčiji in Italiji, nedvomno je naš veliki vzor tudi celotna družina evroatlantskih držav. Tudi Slovenija je v znanosti
naš zgled, ki bi mu radi sledili, zato si želimo še več takih pobud z
vaše strani. Pomembno se nam
zdi, da sodelujemo z državo, ki je
približno enako velika kot naša
in ima skoraj enako prebivalcev,
s katero nas druži podobna politična izkušnja iz preteklosti. Zdaj
ste seveda daleč pred nami, občudujemo vaše reforme in vse,
kar ste naredili v znanosti. Mislimo pa, da smo tudi mi lahko zanimivi raziskovalni partnerji, zato
upam, da bo po sklenitvi tega

Triinpetdesetletni Luan Tasim
Memushi je leta 1974
diplomiral biokemijo na
univerzi v Tirani, nato je bil
profesor na višjem
kmetijskem inštitutu. Leta
1987 je bil imenovan za
direktorja direktorata za
programe in učbenike na
ministrstvu za šolstvo, a je še
naprej učil na inštitutu. Od
leta 1992 je bil profesor
antropologije in biologije na
univerzi v Tirani, 1997. je bil
izvoljen v albanski parlament,
vendar je predaval na univerzi
še do februarja 2002, ko je
postal minister za
izobraževanje – zdaj se mu
izteka drugi mandat.

Mlada slovenska
socialna antropologija
Nataša Bon Gregorič, ki
je v vasi Dhermi v južni
Albaniji na enoletnem
doktorskem študiju, bo
lahko – če bo hotela –
izkoristila povabilo, ki ji
ga je med obiskom v
Sloveniji dal albanski
minister, ko je slišal za
njeno delo v Albaniji.
Tudi minister se je
namreč kot raziskovalec
posvečal predvsem
antropologiji.
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oda našo raziskovalko
so vsaj sprva v Albaniji uvrščali na čisto drugo delovno področje.
A naj to zanimivo izkušnjo opiše sama, tako kot je
povedala še marsikaj zanimivega.
Kako to, da ste si za svoje antropološke raziskave izbrali
prav Albanijo?
Pritegnilo me je vse, kar sem o
tej državi izvedela od tistih, ki so
jo že obiskali. Lani jeseni sem si
ogledala območje, ki me je zanimalo, in se odločila, da bom delala v vlorski prefekturi, v občini
Himara, ki šteje sedem vasi. Ena
od teh je Dhermi s 1700 prebivalci. Tema mojega doktorata so socialne in kulturne razsežnosti
prostora v Himari oziroma v
Dhermiju. Pritegnili sta me slikovita hribovita pokrajina in zgodovina te obmorske vasi približno 50 kilometrov severno od pomembnega turističnega kraja Sarande. Toda tudi Dhermi, ki je na
pogled zelo lep, že kar idiličen
kraj, doživlja hiter turistični razcvet, kar vnaša veliko sprememb
v življenje vasi, katere prebivalci
so pretežno grške narodnosti. Za
svoj kraj imajo še eno, domnevno
starogrško ime Drimade, ki menda pomenilo veliko majhnih izvirov. Na terenu sem spoznala vso
zapletenost tukajšnje manjšinske
problematike, še zlasti je to opazno zdaj, ko se bližajo volitve.
Gotovo jih bom vključila v svojo
raziskavo. Prebivalci Dhermija
govorijo grško, vendar je to pose-

Prof. dr. Gortan Resinovič, Nova pravila
70-letnik
genetike
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rof. dr. Gortan Resinovič se je rodil v Splitu 21. februarja pred
sedemdesetimi
leti,
kamor sta s Primorskega pred nasiljem fašistov pribežala njegova starša. Leta 1937
se je družina preselila v Maribor.
Julija leta 1941 so jih Nemci izselili v Sarajevo in leta 1945 so se
vrnili v Maribor, kjer je prof. dr.
Gortan Resinovič končal osnovno šolo in gimnazijo. Diplomiral
je na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, magistriral
na Fakulteti ekonomskih nauka
Sveučilišta u Zagrebu in doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Po diplomi se je zaposlil v
Elektronskem
računalniškem
centru Tovarne TAM v Mariboru. Pri delu je spoznal vse faze
načrtovanja in razvijanja informacijskega sistema. Sodeloval je
pri ključnih projektih avtomatizacije obdelave podatkov procesne in poslovne sfere. Natančneje je izpeljal načelo modularnosti
v fazi snovanja in razvoja ter je
uporabljal metodo binarnega
iskanja (binary search) že več kakor dve leti pred uradno objavo
algoritma BS.
Spoznal je izjemno zmogljivost
računalnika, ne le pri izvajanju
rutinske obdelave, temveč tudi
kot pomoč človeku pri sprejemanju odločitev. Da bi se seznanil z
metodologijo podpore odločanju, je na Univerzi v Hullu poslušal serijo predavanj iz operacijskih raziskav. Po vrnitvi iz Anglije je sprejel velik izziv: načrtovanje in uresničitev sistema avtomatske porazdelitve rezervnih
delov, ki bi uporabnike Tamovih
vozil samodejno oskrboval z rezervnimi deli. Po prevzetju projekta je preučil kakih 80 modelov
skladiščenja in porazdeljevanja
ter izbral model, ki je najbolj

ustrezal takratnim razmeram in
pogojem obnašanja trga. Kot rezultat tega projekta je razvil sistem za avtomatsko porazdeljevanje rezervnih delov – deloval je
vse do razpada Tama.
Leta 1970 se je odzval povabilu
Ekonomske fakultete v Ljubljani, naj v študijski program vključi
avtomatizirano obdelavo podatkov (AOP). To je bil začetek sistematičnega študija informatike

na tej fakulteti. Kmalu po prihodu je organiziral delovanje fakultetnega računalniškega centra
(FRC) in ta je pozneje prerasel v
fakultetni center za informatiko
(FCI). Njegova naloga je bila zbiranje in obdelava podatkov o študentski populaciji, študijskih
programih in raziskovalnem delu
na fakulteti. Vrsto let je bil član
upravnega odbora Računalniškega centra univerze (RCU)
Ljubljana, v dveh mandatih tudi
predsednik tega organa. Bil je še
član komisije izvršnega sveta za
razvoj računalništva in informatike.
Delovanje prof. Resinoviča pri
pripravi študijskih programov ni
bilo vezano le na fakultetne programe informatike. Kot član republiške kurikularne komisije za

informatiko v srednjih šolah je
sodeloval tudi pri določanju in
vključevanju vsebin informatike
v programe srednjih šol.
Po prihodu na Ekonomsko fakulteto je nadaljeval raziskovalno delo na sistemih za podporo
odločanju. V okviru Raziskovalnega centra ekonomske fakultete (RCEF) je sodeloval v vrsti
projektov s področja operacijskih raziskav. Pri tem je spoznal,
da mora biti v vsakem procesu
sprejemanja odločitve in reševanja problemov na voljo neki
ustrezen sklop informacij (primerna informacijska baza), ki
predstavlja temelj, od katerega je
odvisen celoten proces. S to problematiko se je ukvarjal v treh raziskovalnih projektih, v katerih
je preučeval vpliv informacijske
baze na kakovost odločanja.
Dr. Resinovič je bil gostujoči
profesor na Indiana University v
Bloomingtonu in Purdue University v Indianapolisu. Tam je
imel predavanja na podiplomskem študiju, na univerzi Indiana
pa je v School of Business predaval na dodiplomski in podiplomski ravni. Bil je tudi mentor pri
raziskovalnih nalogah nekaterih
študentov. Obisk v tej ustanovi je
močno vplival na njegovo nadaljnje raziskovalno delo. V sodelovanju s prof. Jenkinsom je opravil dva laboratorijska poskusa, ki
sta bila podlaga za raziskavo o
vplivu kakovosti informacije na
kakovost odločanja. Z omenjenimi poskusi je prof. Resinovič poskušal ugotoviti, kako barva kot
dodatna informacijska razsežnost pomaga človeku, da si informacijo laže zapomni in uporabi pri odločanju. Te raziskave so
bile podlaga njegovi doktorski
disertaciji.
Prof. dr. Janez Grad in prof. dr.
Talib Damij, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

čitno se je spet potrdilo, da narava skoraj vedno postavi
na glavo tudi najbolj temeljna in osnovna pravila, ki jih
postulirajo znanstveniki, da bi razložili naravne pojave.
Po eni takšnih trdno zakoličenih dogem v biologiji, ki leži
v samem osrčju genetike, živi organizem vso gensko informacijo, ki jo premore, podeduje od staršev.
Tako na primer nekdo ne more imeti modrih oči, če tega gena ni podedoval od staršev. To zakonitost je prvi opazil avstrijski menih Gregor Mendel v 19. stoletju s svojim slavnim eksperimentiranjem na grahu. Mendelova genetika danes trdno stoji v vsakem šolskem učbeniku
biologije, vendar je videti, da je vsaj ena vrsta rastline pozabila prebrati njena načela in se zato ne obnaša v skladu s temi pravili, kakor bi
od nje pričakovali. To zares osupljivo odkritje je pred kratkim v reviji
Nature objavila raziskovalna skupina z Univerze Purdue v Indiani,
ZDA, pod vodstvom Robert Pruitta.
Skupina je delala poskuse z rastlino Arabidopsis thaliana, starim laboratorijskim mačkom, ki je nepogrešljivi raziskovalni objekt rastlinske genetike. Zato nihče ni pričakoval, da po tolikšnem času raziskovanja ta slabotna rastlinica še lahko skriva tako veliko presenečenje.
Raziskovalci so želeli preučevati učinek mutacije gena, imenovanega
hothead, vendar so nezadovoljni opazili, da približno ena izmed desetih rastlin raste normalno, čeprav so imeli njeni starši mutacijo v obeh
kopijah gena hothead, kar povzroči, da se listi in cvetni listi zarastejo.
Sprva so raziskovalci ta pojav pripisali napaki oziroma nedoslednosti
pri delu, vendar so vsi poznejši poskusi to možnost izključili.
Sčasoma so bili znanstveniki prisiljeni začeti razmišljati o nemogočem: da so bile nekatere rastline zmožne popraviti mutirane gene, ki
so jih podedovale od staršev, in jih spremeniti nazaj v pravilno obliko.
»Ko smo se začeli ukvarjati s tem, smo menili, da je to heretično, toda
doslej smo se že navadili na to idejo,« pravi dr. Pruitt. »Rekel bi, da
sem bil sam ves čas največji skeptik izmed vseh, vendar je bil narejen
vsak poskus, s katerim bi lahko našli konvencionalno razlago. Imam
vse zaupanje v podatke, a se bom počutil bolje, ko bodo tudi drugi
znanstveniki videli podobne stvari.«
Vse kaže, da ima rastlina Arabidopsis celični mehanizem, ki zazna
napake v genu hothead, in informacijo, kakšna oblika gena je pravilna. Ampak na tem mestu se pojavi vprašanje: kako lahko ta rastlina
sploh ve, da je gen mutiran, in kako ve, kakšna oblika gena je pravilna? Če sprejmemo teorijo, da je vsa genska informacija organizma
spravljena v molekuli DNK, je to vprašanje paradoks. Po vsej verjetnosti je skoraj edini možni odgovor, da je informacija za ta gen spravljena še v neki drugi obliki. Dr. Pruitt meni, da je ta oblika molekula
RNK, ki se prav tako podeduje. Verjame, da Arabidopsis podeduje
poleg genov v obliki DNK vsaj gen hothead tudi v obliki RNK. To naj
bi bil nekakšen podporni sistem, ki bi omogočal popravljanje zelo
škodljivih mutacij. Pruitt še spekulira, da ta pojav verjetno ni omejen
na rastlino Arabidopsis, ampak da je mogoč tudi pri drugih rastlinskih
in celo živalskih vrstah. Če bi ta mehanizem odkrili še pri ljudeh, bi to
lahko med drugim povzročilo velik napredek v genski terapiji, ki je za
zdaj precej v povojih.
Po Nature in New Scientist
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istveno več menda
obeta nov sporazum o
meddržavnem sodelovanju na področju
znanosti in tehnologije, ki je bil podpisan ob nedavnem obisku albanskega ministra
za izobraževanje in znanost Luana Tasima Memushija v Sloveniji
– naš podpisnik je bil minister Jure Zupan.
Po napovedih naj bi znatno
okrepil sodelovanje med našimi
in albanskimi raziskovalci v okviru šestega okvirnega programa
EU – v petem okvirnem programu smo sodelovali v treh projektih. Sporazum bo omogočal tudi
podiplomski študij in raziskovalno delo albanskih raziskovalcev
v slovenskih ustanovah. Obisk
ministra Memushija smo izkoristili za kratek pogovor o razmerah v albanski znanosti.
Kako so družbene spremembe
v začetku 90. let vplivale na razvoj znanosti?

Fotodokumentacija Dela

Ali bi ob vprašanju, s
katero evropsko državo
ima Slovenija veliko
skupnega, pomislili na
Albanijo, ki ima nekaj
več kot 3,3 milijone
prebivalcev? Dejstvo je,
da o tej državi kljub njeni
bližini večina Slovencev
ve zelo malo. Tudi
albanska in slovenska
znanost doslej nista
veliko sodelovali, čeprav
je bil že pred 12 leti
podpisan sporazum med
vladama o sodelovanju v
izobraževanju, kulturi in
znanosti.

sporazuma še več skupnih projektov. Prav tako si želimo, da ne
bi ostalo le pri sodelovanju posamičnih raziskovalnih skupin, čeprav je tudi to seveda zelo potrebno, temveč da bi se Slovenija
odločila, da pomembneje podpre
razvoj naše znanosti in odigra pomembno vlogo pri znanstvenem
povezovanju balkanskih držav.
Kolikšen delež albanskega državnega proračuna je namenjen
znanosti in visokemu šolstvu?
Vsekakor manjši od načelnih
opredelitev naše vlade, ker je trenutno še veliko akutnih potreb
pri urejanju nujno potrebne infrastrukture – gradnje cest, oskrbe z elektriko in pitno vodo.
Upam, da bomo lahko že kmalu
znanosti in visokemu šolstvu namenili več denarja. Tedaj bomo
lahko izboljšali tudi sedanje neustrezno nagrajevanje dela v znanosti. Trenutno – to vem iz lastnih izkušenj –, doktor znanosti,
ki dela v kateri od naših uglednih
raziskovalnih institucij in ima že
30 let delovne dobe, zasluži približno tisoč dolarjev na mesec.
Takšne razmere verjetno povzročajo beg možganov?
Seveda, vendar, kolikor vem,
to nikakor ni le naša težava, temveč težava vseh manj razvitih držav v današnjem svetu, kjer veliko vlagajo v razvoj svojih kadrov,
nazadnje pa imajo od tega korist
razvite države, ki jim ponudijo
boljše plače. Tega procesa še ni
mogoče ustaviti, vendar ga bomo
skušali v prihodnjih letih.

Mag. Nataša Bon Gregorič je že štiri mesece v Albaniji
ben dialekt, ki bi mu sama rekla
kar dhermščina. Značilnost
Dhermija je vsekakor tudi to, da
tam živijo pretežno starci in otroci, saj je večina preostalih vaščanov na delu v Grčiji. Domačim
pošiljajo denar, ki je za zdaj glavni vir preživljanja v Dhermiju.
Tukajšnje družine so sicer tesno
povezane med seboj, in to družine v zelo širokem pomenu besede – celo bratranci v četrtem ali
petem kolenu so si dolžni pomagati in to tudi počno.
Po tem se gotovo močno razlikujejo od Slovencev. Je še kakšna zelo opazna razlika in ali
je tudi kaj takega, po čemer smo
si podobni?
Razlika je tudi v tem, da se tu
kapitalizem šele uveljavlja, a žal
na račun dosedanjih vrednot.
Večina ljudi nekritično sprejema
vse novo in jim je kaj malo mar za
ohranjanje kulturne dediščine.
Mi mislimo, da imamo veliko birokracije, a tu nas krepko prekašajo. Slovencem pa bi bilo gotovo
domače to, da je v Dhermiju zelo
veliko cerkva, kar 34. Druži nas
med drugim provincialnost.
Ostati nameravate eno leto.
Bo zadostovalo?
Verjetno bi bilo še bolje, če bi
lahko ostala leto in pol, a žal nimam toliko časa. Antropolog

mora živeti z ljudmi, ki jih proučuje, in to v vseh letnih časih.
Kako so vas sprejeli vaščani?
Po eni strani zelo lepo, saj v
skladu s tukajšnjim kodeksom
gostoljubnosti sprejmejo vsakega tujca in mu odrejo vrata svojih
domov. Toda ko so ugotovili, da
ta »deklica« zbira podatke o njih,
so postali nezaupljivi. Albanija je
bila dolgo zelo zaprta družba, v
kateri so ljudi vzgajali, da naj v
vsakem tujcu vidijo vohuna. Nič
čudnega torej, da so tudi mene
imeli za vohunko in me morda
nekateri še vedno imajo. A zdaj
vsaj verjamejo, da sem neškodljiva. Zanimivo je, da so mi nekateri, ko sem jim pojasnjevala, da
proučujem njihov tradicionalni
način življenja, začudeno ugovarjali, da tega več nimajo, da so vse
prodali ... Pomembno je, da so

me v teh mesecih že sprejeli in mi
na različne načine skušajo pomagati, družina v bližini mojega najetega stanovanja pa me je vzela
za svojo.
Ali tu ljudje cenijo znanost in
znanstvenike?
Mislim, da o znanosti večina
zelo malo ve. Cenijo pa nekatera
znanja, še posebno angleščine.
Jaz poučujem otroke, ki se je želijo učiti, in si tako gotovo bolj
odpiram pot do ljudi, kot bi si z
učenimi razlagami o svojem
znanstvenem poslanstvu. Izobrazbena sestava je vsaj v tej vasi
zelo nizka, sicer pa je, kot sem videla na univerzi v Vlori, tudi v
mestih precejšnja stiska z visoko
izobraženimi kadri – med drugim
zaradi nizkih plač –, tako da celo
za poučevanje na univerzi zadošča že diploma.

Osemindvajsetletna mag. Nataša Gregorič Bon je pred štirimi leti
diplomirala iz kulturologije na Fakulteti za družbene vede Univerze
v Ljubljani. Za diplomsko nalogo, ki je temeljila na izsledkih
njenega prvega kratkega raziskovanja na Papui Novi Gvineji, je
dobila študentsko Prešernovo nagrado. Na ta otok se je vrnila v
okviru magistrskega študija socialne antropologije na Fakulteti za
podiplomski humanistični študij v Ljubljani (Institutum Studiorum
Humanitatis). Lani je uspešno zagovarjala magistrsko nalogo
Odkrivanje navad v Bwaidogi in se kot mlada raziskovalka Inštituta
za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU vpisala v
doktorski študij socialne antropologije v okviru primerjalnega
študija idej in kultur (to je skupni podiplomski študij Politehnike
Nova Gorica in ZRC SAZU, ki se je začel v tem študijskem letu).

Med knjigami

Analiza strukture
v družboslovnih znanostih
Dr. Mojca Pavšič
Pri Cambridge University Press, eni od
najuglednejših založb znanstvene literature na svetu,
je pred nedavnim v zbirki Structural Analysis in the
Social Science (Analiza strukture v družboslovnih
znanostih) izšla monografija z naslovom
Generalized Blockmodeling (Posplošeno bločno
modeliranje), v kateri avtorji Patrick Doreian z
Univerze v Pittsburghu ter Vladimir Batagelj in
Anuška Ferligoj z Univerze v Ljubljani predstavljajo
rezultate desetletnega dela na tem področju.
amen tega obsežnega
in poglobljenega dela
je predstaviti analizo
socialnih omrežij, prijem, ki je pred približno tremi desetletji spodbudil
spreminjanje paradigme v sociološki metodologiji. Analiza socialnih omrežij se namreč ukvarja z
analizo odnosov oziroma povezav med preučevanimi enotami
drugače od prejšnjih prijemov
preučevanja lastnosti posameznih enot. Patrick Doreian je
profesor sociologije in statistike
ter predstojnik Oddelka za sociologijo na Univerzi v Pittsburghu,
Anuška Ferligoj je profesorica
statistike in dekanja Fakultete za
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Knjigo odlikuje prepletanje
strokovnega znanja s številnimi
praktičnimi primeri, vse od zelo
preprostih in nazornih pa do izjemno zapletenih. Primeri omrežij
so najrazličnejši, saj zajemajo vse
pore sodobne družbe. Tako avtorji med drugim predstavljajo
analizo omrežja prijateljskih
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odnosov med učenci v šolskem
razredu, komunikacijske tokove
med zaposlenimi v nekem podjetju, citiranost med znanstvenimi
revijami na nekem strokovnem
področju in gospodarske tokove
med državami.
Bločno modeliranje sodi med
najpogosteje uporabljene načine
analize socialnih omrežij. Cilj te
pomembne matematične metode
je olajšati analizo preučevanih
odnosov in povezav, saj raziskovalcu omogoča, da namesto v večje, nepregledno omrežje usmeri
preučevanje v manjše omrežje

oziroma bločni model, v katerem
so enote skupine enakovrednih
enot. Z drugimi besedami, v danem omrežju se razkrijejo skupine enot, ki imajo enak ali vsaj podoben vzorec povezav z drugimi
enotami. Dobljena struktura je
bistveno bolj pregledna in primerna za interpretacije, tako pa
nepogrešljivo orodje na številnih
področjih družboslovnih in naravoslovnih ved.
Avtorji monografije so izdelali
metode za določanje in analizo
bločnih modelov, med katerimi
so tudi tehnike, s katerimi je mogoče preverjati, koliko se podatki prilegajo predpostavljenemu
bločnemu modelu. Te metode temeljijo na optimizacijskem prijemu in kriterijski funkciji, ki meri
odklon empiričnih povezanosti
med skupinami do idealnih, ki bi
obstajale med enotami, če bi bilo
povsem zadoščeno predvideni
enakovrednosti. Tako se glede
na podatke o omrežju, množice
vrst idealnih povezav in modela
poišče razvrstitev enot omrežja,
ki kar najbolj zmanjša kriterijsko
funkcijo. Kot avtorji nazorno pokažejo, ta način omogoča več pomembnih posplošitev, in sicer
gre ena k posploševanju pojma
enakovrednosti z dopuščanjem
raznih vrst idealnih povezanosti
med skupinami, druga pa v preverjanje usklajenosti dejanskega
omrežja z vnaprej izbranimi modelnimi strukturami, denimo s
hierarhičnim modelom.
Raziskovalno delo skupine avtorjev knjige je že danes referenčna točka za slovensko in mednarodno strokovno javnost,
monografija Generalized Blockmodeling pa je sploh prvo tovrstno delo na svetu.

