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NOVE KNJIGE

POLJOPRIVREDA I RAZVOJ
prof. dr. sc. Josip Defilippis
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Autor knjige «Poljoprivreda i razvoj» naš je istaknuti agrarni ekonomist i
ruralni sociolog prof. dr. sc. Josip Defilippis. U svom bogatom literarnom
opusu prof. dr. sc. Josip Defilippis do sada je objavio 2 knjige u suautorstvu i 5
samostalnih knjiga, a za svoju posljednju knjigu «Ekonomika poljoprivrede»
dobio je nagradu «J. J. Strossmayer» za znanstveno stvaralaštvo u području
društvenih znanosti u 2002. godini.
Knjiga «Poljoprivreda i razvoj» ima 199 stranica, 30 tablica, 16 crteža i 60
bibliografskih jedinica. Recenziju knjige obavili su uvaženi znanstvenici prof.
dr. sc. Ivo Šimunović i dr. sc. Stipe Radinović.
Knjiga je podijeljena na dva osnovna dijela. Prvi dio knjige obrađuje
poljoprivredu i razvoj u Svijetu te obuhvaća slijedeća poglavlja: Prapovijesno
razdoblje, Neolitička poljoprivredna revolucija, Naturalna poljoprivredna
proizvodnja, Tržišna poljoprivredna proizvodnja (1850. – 1950.) i
Agroindustrijski razvoj (1950. – 2000.). Drugi dio knjige obrađuje
poljoprivredu i razvoj u Hrvatskoj te obuhvaća slijedeća poglavlja:
Prapovijesno razdoblje, Naši krajevi pod Rimljanima, Dolazak Hrvata i
naturalna proizvodnja (630. – 1850.), Razdoblje tržišne poljoprivrede (1850. –
1950.) i Razdoblje agroindustrijskog razvoja (1950. – 2000.). U oba dijela
autor je dao prikaz triju karakterističnih povijesnih razdoblja, a razdjelnice
između njih čine dva ključna povijesna događaja koja su, kako ističe autor,
odredila razvoj poljoprivrede: neolitička revolucija i industrijska revolucija.
Prvo je prapovijesno razdoblje do neolitičke revolucije, drugo je razdoblje
poslije neolitičke revolucije s pretežnim obilježjima naturalne proizvodnje i
treće je razdoblje poslije industrijske revolucije. U prvom dijelu knjige autor
daje uravnotežen prikaz svih povijesnih razdoblja, dok u drugom dijelu

naglasak stavlja na razdoblje poslije industrijske revolucije koje je podijelio u
dvije etape, to su: tržišna proizvodnja (1850. – 1950.) i agroindustrijski razvoj
(1950. – 2000.). U paralelnom prikazu svjetske i nacionalne povijesti
poljoprivrede, autor ukazuje na duboku povezanost razvoja hrvatske
poljoprivrede i ključnih promjena koje su karakterizirale razvoj svjetske
poljoprivrede.
Knjiga prof. dr. sc. Josipa Defilippisa «Poljoprivreda i razvoj» sublimirani
je povijesni prikaz svjetske i hrvatske poljoprivrede. Na studiozan način u
knjizi su prikazane povijesne činjenice, način života i odnos čovjeka prema
poljoprivredi te razvoj proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda od samih
početaka ljudske civilizacije do naših dana. Opsežna povijesna građa sustavno
je i pregledno iznesena na pristupačan način koji čitatelju pruža kronološki
uvid u razvojni hod svjetske i hrvatske poljoprivrede. Ova vrlo poučna knjiga
popunjava prazninu u domaćoj literaturi o povijesti poljoprivrede. Zbog svega
navedenog ova knjiga može poslužiti kao korisna literatura svima onima koje
zanima poljoprivreda, njen razvoj, mjesto i uloga u društvenom i
gospodarskom razvoju.
Na kraju, ugodna mi je dužnost preporučiti ovo vrijedno djelo štovanom
čitateljstvu.
Mr. sc. Josip Gugić

