Čudovito sožitje
in soustvarjanje
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Anja SEREC HODŽAR
Predsednica Slovenskega etnološkega društva

Praznik Slovenskega etnografskega muzeja ni zgolj praznik muzeja, ampak praznik
vseh slovenskih etnologov. V Slovenskem etnološkem društvu se ob tej priložnosti
čutimo še posebej počaščene, saj nam muzej od leta 1997, ko se je preselil v nove
prostore, daje dom. Stalen prostor, kjer smo vedno dobrodošli.
Čeprav Slovensko etnološko društvo odlično sodeluje z različnimi institucijami
s področja etnologije in kulturne dediščine, lahko rečemo, da gre pri sodelovanju s
Slovenskim etnografskim muzejem vendarle za drugačno zgodbo. Pravzaprav gre
za prepletanje dveh pripovedi, ki sta skozi leta sodelovanja spletli čudovito zgodbo.
Takšno sodelovanje društvu omogoča lažje doseganje ciljev, muzeju pa lažji stik
z etnologi in kulturnimi antropologi, zaposlenimi na vseh področijh etnologije in kulturne antropologije. Muzej ne nazadnje ni zgolj prostor, ampak so to ljudje, ki ga ustvarjajo, kot ustvarjajo društvo in etnologijo. Mnogi med njimi so člani društva in tudi z
aktivnim sodelovanjem v njem širijo obzorja stroke in vzdržujejo vezi med člani.
Povezuje nas evidentiranje in zbiranje etnološkega gradiva ter skrb za njegovo
varstvo. Mnoge projekte smo izpeljali v soorganizaciji, muzejski kustosi in konservatorji so kot strokovni sodelavci usmerjali veliko dela na terenu, predvsem pri zbirkah

zasebnikov, ki so se za pomoč in posredovanje obrnili na društvo. Druži nas raziskovanje, odpiranje novih vprašanj, trud za iskanje odgovorov in posredovanje novih
ugotovitev naprej. Soorganiziramo posvete in jih pogosto tudi izvajamo v prostorih
SEM. Veseli smo pobud kolegov muzealcev in prav iz njihovih vrst prihaja zamisel za
letošnji posvet Interpretacije kulturne dediščine. Društvo je dodalo vsebinsko širino
čez obzorja etnološke muzeologije in raznolikost prijavljenih prispevkov je potrdila,
kako odlična je bila zamisel in kako potrebno je govoriti o tem.
Lepo je izreči prijazne besede in pohvale ob takšnem prazniku. Toda zakaj bi
čakali na velike obletnice, če lahko priznanje izrečemo takoj, ko si nekdo to zasluži?
Slovensko etnološko društvo za izjemne etnološke znanstvene in raziskovalne
dosežke posameznikov, skupin ali ustanov ter za življenjsko znanstveno in strokovno delo posameznikov podeljuje Murkovo nagrado, za znanstvene in strokovne

dosežke na področju etnološke vede na Slovenskem ali o Sloveniji v preteklem letu
Murkovo priznanje, za kontinuirane dejavnosti, večletna prizadevanja ali enkratne
dosežke, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnološko znanje, pa Murkovo listino. Pretekli in sedanji sodelavci Slovenskega etnografskega muzeja, ki so prejeli te najvišje stanovske nagrade v Sloveniji, so: Marija Makarovič, Fanči Šarf, Inja
Smerdel, Ivan Sedej, Irena Keršič, Gorazd Makarovič, Janja Žagar, Andrej Dular,
Igor Cvetko, Slovenski etnografski muzej (skupina avtorjev in sodelavcev razstave
Jaz, mi in drugi). V Slovenskem etnološkem društvu upamo, da so in bodo te nagrade tako sedanjim kot prihodnjim SEM-ovcem v spodbudo pri njihovem delu.
Prijatelj Slovenski etnografski muzej, iskrene čestitke! Želimo si, da bi še naprej
skupaj ustvarjali dom, ta naš prostor za zbiranje etnologov in kulturnih antropologov z vseh vetrov, shrambo preteklih izkušenj in imeli odprta vrata za razpihovanje
novih idej ter uresničevanje sodobnih izzivov. To je prepletanje dveh zgodb, ki poraja
nove in nove …
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