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Biography

Osemdeset let življenja in dela profesorice
dr. Vide Pohar
Irena Debeljak

Vida Pohar se je rodila 9. julija 1934 v Beogradu.
Gimnazijo je obiskovala v Slovenski Bistrici in
v Ljubljani, kjer je leta 1953 maturirala. Istega
leta je začela študij na Oddelku za geologijo in
paleontologijo Prirodoslovno-matematične fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 1960 je diplomirala iz študijske smeri Praktična geologija in
se zaposlila na Katedri za kvartarologijo Oddelka za montanistiko na Fakulteti za naravoslovje
in tehnologijo Univerze v Ljubljani najprej kot
strokovna sodelavka in od leta 1965 dalje kot
asistentka. Leta 1981 je magistrirala z delom
Pleistocenska favna iz Jame pod Herkovimi
pečmi. Doktorirala je leta 1991 z disertacijo
Poznoglacialna sesalska favna v Sloveniji. Leta
1992 je bila na Naravoslovnotehniški fakulteti
Univerze v Ljubljani habilitirana v docentko,
1997 pa v izredno profesorico.
Študentom geologije in arheologije je predavala
paleontologijo vretenčarjev, geologijo kvartarja
ter slovenski in svetovni paleolitik in mezolitik.
O okolju in kulturah v ledeni dobi je v okviru
predmetov socialna antropologija in paleoantropologija občasno predavala tudi študentom
sociologije in biologije. Profesorica Vida Pohar
je o vseh teh temah predavala zelo slikovito in
z nalezljivim navdušenjem, poleg tega pa je bila
tudi odlična pedagoginja, ki je študente znala
pripraviti do sodelovanja in sprotnega dela. Je
avtorica več slikovnih atlasov kamenih in koščenih orodij in drugih učnih pripomočkov. Vodila
je številne zanimive ekskurzije po Sloveniji in
izkopavanja v paleolitskih najdiščih, h katerim
je vedno pritegnila tudi študente. Na Odseku za
arheologijo Filozofske fakultete v Zagrebu je v
okviru podiplomskega študijskega programa
predavala o tipologiji paleolitskega orodja in o
paleolitskih najdiščih v Sloveniji. Bila je predana mentorica diplomantom, magistrantom in
doktorandom Oddelka za geologijo (NTF), Oddelka za arheologijo (FF), Oddelka za biologijo

(BF) v Ljubljani ter Odseka za arheologijo in
Odseka za geologijo v Zagrebu.
Dogajanja v ledeni dobi, razvoj živalskih združb,
pokrajine in kultur pračloveka v Sloveniji se je
trudila približati tudi širši javnosti s poljudnimi
članki in predavanji v različnih strokovnih društvih, šolah, na radiu in televiziji. Med drugim
je bila vrsto let koordinatorka, predavateljica
in vodja ekskurzij na seminarjih iz geologije za
učitelje naravoslovja in geografije v osnovnih in
srednjih šolah.
Podobno široko in raznoliko je bilo tudi njeno
strokovno in raziskovalno delo. Začelo se je z
geološkim kartiranjem v Vipavski dolini, Karavankah in Goriških Brdih, s sodelovanjem
pri izkopavanju fosilnih ostankov mastodonta
pri Velenju ter pri izkopavanjih in kasnejši obdelavi številnih slovenskih paleolitskih postaj.
Sčasoma se je posvetila predvsem preučevanju
neogenskih in kvartarnih sesalcev, raziskavam
pleistocenskih jamskih sedimentov in tipologiji paleolitskih kamenih orodij. Predavala je na
številnih domačih in mednarodnih simpozijih,
med drugim na temo zaščite in ohranjanja geološke dediščine ProGEO. Veliko svojega truda je
namenila tudi pripravi Geološkega terminološkega slovarja. Od leta 1997 dalje je v sodelovanju z ekipo Paleontološkega inštituta Univerze
na Dunaju vodila izkopavanja v Potočki zijalki,
Ajdovski jami, Križni jami in Jami pod Herkovimi pečmi. K raziskovalnemu delu v teh najdiščih je pritegnila številne domače in tuje strokovnjake, kar je pripeljalo do novih izsledkov s
področij paleontologije, zoologije, geologije in
arheologije.
Kot priznanje za bogato raziskovalno in pedagoško delo jo je Slovensko arheološko društvo
leta 2006 imenovalo za svojo častno članico.
Raziskovalno in strokovno delo profesorice
Vide Pohar se ni ustavilo z upokojitvijo leta
2004. Več kot deset let pozneje, pred vsega ne-
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kaj meseci, je na primer pri Avstrijski akademiji znanosti in umetnosti izšla monografija o
Križni jami. Profesorica Vida Pohar je kot vodja
novih izkopavanj v Križni jami zaslužna za to
izdajo, poleg tega je pri njej sodelovala kot urednica in avtorica enega izmed člankov. S tem pa
njeno delo še ni končano; v načrtu ima že nekaj
nadaljnjih prispevkov.
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Profesorici Vidi Pohar iskreno čestitamo ob
njenem jubileju in se ji ob tej priložnosti zahvaljujemo ne le za predano znanje, ampak tudi za
spodbuden, topel človeški odnos, ki smo ga bili
deležni vsi njeni študenti in sodelavci. Želimo
ji še veliko veselja in uspehov pri nadaljnjem
delu.
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