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Ni lahko biti antropolog, vsaj ne v znanstvenem smislu. Konkurenca je zelo 

velika, ker ste obkroženi z »antropologi amaterji«. Antropologija pa je znanost, 

ki proučuje najbolj proučevano živo bitje na tem planetu – človeka. O nas 

samih ima vsak od nas svoje osebno mnenje in vsak od nas lahko napiše na 

stotine strani. Zato ni presenetljivo, da se znanstvena raziskovanja s področja 

bioantropologije ali socioantropologije pogosto znajdejo pred zidovi 

znanstvenih, strokovnih in popolnoma neznanstvenih mnenj, ki jih je potrebno 

odstraniti, da bi objavili neko publikacijo ali kompilacijo publikacij. Tako da, če 

niste kot antropolog vztrajni v svoji ideji in njeni realizaciji, imate veliko 

izgovorov, da ne boste napisali nekega pomembnega dela. Na srečo pa še 

obstajajo znanstveniki kot je dr. Maruška Vidovič, ki se ne menijo za ovire in 

vse te zidove, in ki s svojim vztrajnim delom uspejo zbrati eminentno skupino 

znanstvenikov, ki je pripravljena dati svoj prispevek pri ustvarjanju knjige, kot 

je »Anthropology and Public Health«. 

Ta knjiga ni beletristika in vsekakor ni knjiga, ki bi jo nekdo prebral in s prijatelji 

ob kavi razpravljal o njenih delih. Pravzaprav se to niti ne pričakuje od 

znanstvene publikacije, ki predstavlja kompilacijo del, mišljenj in izkušenj 

velikega števila znanstvenikov, zbranih z več različnih kontinentov in še več 

različnih držav. Še pomembnejše pa je, da je knjiga zaradi različnih znanstvenih 

profilov velikega števila avtorjev, ki so sodelovali pri kreiranju posameznih 

poglavij in širokem diapazonu obdelanih tem, edinstvena na tem področju in je 

zagotovo nujno branje za vse tiste, ki začenjajo svojo kariero na področju 

antropologije in se želijo usmeriti v proučevanje in povezovanje opisanih 

fenomenov bioantropologije, populacijske genetike in medicinske 

antropologije na eni ter javnega zdravja na drugi strani. Na 360-ih straneh 

besedila in dvajset izjemno zanimivih poglavij so avtorji pogumno predstavili 

rezultate svojih raziskav, pa tudi dali jasne poglede na razvoj medicinske 

antropologije ter nadaljnjega razvoja moderne uporabne antropologije v službi 

javnega zdravja. 

S preprostim iskanjem imen avtorjev prek obstoječih znanstvenih podatkovnih 

baz lahko pridete do informacij o njihovem znanstvenem opusu, delih, 

objavljenih v najbolj uglednih časopisih, kot sta Nature ali Science, ki kažejo, 

kako je dr. Maruška Vidovič spoštovana v teh znanstvenih krogih. Iz osebnih 



izkušenj vem, kako težko je vse te ljudi zbrati na enem mestu in jih pritegniti, 

da v svojih prenatrpanih programih najdejo čas za sodelovanje pri pisanju take 

knjige. Zato sta Slovenija in Nacionalni inštitut za javno zdravje resnično lahko 

ponosna, da imata takšno znanstvenico, ki ji je uspelo v eni knjigi sublimirati 

spoznanja o najmodernejših molekularno-antropoloških metodah, ki se 

uporabljajo v svetu, izkušnjah o razvoju javnega zdravstva v Afriki, pomenu 

proučevanja debelosti mladih generacij, nujnosti spremljanja rasti otrok, kakor 

tudi vpliv vojnih dogajanj na ta fenomen, najnovejših dosežkih pri spremljanju 

fenomena staranja in preventivne medicine ter še veliko, veliko tega. 

Zato niti malo ni pretenziozno, če rečemo, da je dr. Maruška Vidovič s to knjigo 

postavila krono na svojo bleščečo kariero in je prihodnjim generacijam 

antropologov in regije naložila veliko nalogo, da dosežejo njene dosežke s 

skrbnim in vztrajnim delom, prav tako, kot je tudi ona dosegla vse v življenju. 
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