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DejaYllosti Centra za biografske raziskave~ Ljubljana 
Zapisovanje, avdiovizualno dokumentiranje, zbiranje, hranjenje in publiciranje 

življenjskih zgodb in drugega biografskega in avtobiografskega gradiva, raziskovanje in 
posredovanje znanstvenih dosežkov javnosti in drugim strokovnim institucijam ter 
posameznikom, organizacija in izvedba strokovnih srečanj, izdajanje, posredovanje in 
predstavljanje strokovnih publikacij, nosilcev zvoka in slilce s področja etnologije, 
antropolog~e, zgodovine, sociologije, psihologije, filozofije, literarnih ved, folkloristil<e, 
glasbe, muzilwlogije in interdisciplinarnih študij s področja družboslovja in humamstilce 
in drugih s temi področji povezanih ali nanje nanašajočih se del.I 

I 4. člen iz pogodbe o ustanovitvi Zavoda - Center za biografske raziskave. 
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Centra za biografske lJubljana 
1. Namen za raziskovalce in 

življenjske (Hnogočati sodelovanje med 
z institucionalnim Sloveniji in zunaj nje. Eden 
tudi iskanje projekte in dogodke, ki 

2. Ustvarjanje prostovoljnih korespondentov. 
CDR povabil k sodelovanju številne slovenske prostovo~icc!ke, lu zapisujejo lastne ali 
tuje življenjske zgodbe v sldadu z navodili. Skupina prostovoljcev ne predstavlja 
reprezentativnega vzorca slovenske populacije; ženske, denimo, so pogosteje zastopane 
koL moški, starostno pa prevladujejo upokojenci nad še zaposlenimi. CBR namerava od 
leta 2002 dalje vsaj trilaat letno prostovoljcem predlagati teme, o katerih naj pišejo. Te 
smernice oblikuje in sprejme svet CBR na svojih rednih srečanjih. Prostovoljci lahko 
tudi sami . ki zanimajo, ali zapisujejo to, čemm 

stnmi ali besed, oblilw zapisanega 
dnevnilci), pravopisom in 

za ltrnost podatkov v sldadu z 
, kvalitativni podatlci se 

CBR, njihOVi! II' pledvidena v raziskovalne, 
znanstvene namene. Soglasje za uporaho v CBR shranjenih podatlwv potrdi svet zavoda. 

3. Katalogiziranje kvalitativnega oziroma življenjcpisnega gradiva, ki ni 
fizično shranjeno v CBR; gradiva, Ici je bilo deloma ali v celoti že objavljeno/predstavljeno 
v različnih oblikah: na radiu, televiziji, CD-ROM-u, spletu, v knjigah, časopisih, 
na razstavah. 

4. Pri raziskovanju (analiziranju, interpretiranju) življenjskih zgodb CBR vzpod-
buja uporabo' ki pisne ali ustne 
kot primaren in zgodovinske študije 
med lokalnim in nacionalnim, pretr,klostjo . 

Zato se raziskovanje življenJ ci kih 
na teorije samem sebi ter na diskusijII 
Pri raziskovanju življenjskih zgodb in drugega kvalitativnega gradiva JC nujcn poudarek 
na etilci, odnosih moči, zagovorništvu in pooblašČaTIju. 

Načlk"~ovani projekti Centra 
2002: 

raziskave za 

- tečaji, 

za Slovenijo 
~jvljenjslcih zgodb in spominov 

(literarnih skupin dvanajsti h 

- objava zgodb (ur. Marija Malmrovič): 

- objava gorenjskih življenjslcih zgodb (ur. ~rjlcna Mildavčič); 

- objava dolenjskih življenjslcih zgodb (ur. Majda Slabe); 
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- objava monografije, nastale na podlagi dnevniškega gTadiva o trški družini iz 
Žalca v 19. stole~u (Rolanda Fugger Germadnik); 

- priprava simpozija o biografskih in avtobiografskih metodah v Sloveniji, ki bo 
leta 2003. 

Tri najpogostejša Yprašanja v zvezi z ustanovitvijo in 
delovanjem Centra za biografske raziskave 

Kakšne okoliščine so botrovale ustanovitvi Centra za biografske 
raziskave, Ljubljana? 

Če bi kateralwli etnološka ali sorodna ustanova v Sloveniji premogia oddelek, 
referat - ali kalwrkoli bi se to že imenovalo - za empirične in teoretske študije življenjskih 
zgodb (ali drugega avto/biografskega gradiva), bi misel na ustanovitev CBR odpadla. 
Talm pa sva se po petih letih neuspešnega pojasnjevanja (oziroma zgolj načelnega kimanja 
sogovornikov ali sogovornic) o pomenu tovrstnih raziskav z Marijo Malmrovič odločili, 
da preprosto sami ustanoviva institucijo, ki bo slabela za razvoj in prelivanje znanj in 
mnenj s tega področja. Pri tem ni bila nepomembna izkušnja, ki sem jo v študijskem 
letu 2000/01 imela s podiplomskimi študenti in študentkami na ISR - Falmlteti za 
podiplomski humanistični študij v Ljubljani, kjer sem predavala predmet Biografija v 
milaozgodovinski perspektivi. Tudi tam se je pokazalo, da je biografsko metodo mogoče 
uspešno aplicirati v različnih disciplinah in da je potreba po tovrstnem, predvsem 
metodično-metodološkem, znanju velika. Talw je bila biografska metoda z velilw 
inovativnosti uporabljena v etnologiji, sociolog~i in zgodovini, nadalje še v prostorski 
antropologiji (z geogTafovim pogledom), filozofiji, zgodovini medicine, psihiatriji in 
psiho terapiji. 

Alije Center za biografske raziskave blagovna znaJDk.a? 

Ni. CBR ni nastal iz potrebe po blagovni znarnki, pač pa iz potrebe po ekspanziji 
znanja, ki sodi na področje ustne zgodovine, a je tesno povezano z etnologijo. Res pa je, 
da se ambicije in talenti vseh tistih ljudi, ki zbirajo življenjske zgodbe ali se kalm drugače 
z njimi ukva~ajo tudi zunaj okvirov svoje stroke, lažje uresničijo s pomočjo CBR, 
čeprav ta ni edini, ki se ukv~a s tem. V Sloveniji se z zbiranjem življenjskih zgodb 
ukvarjajo še v Muzeju novejše zgodovine Celje (na pobudo etnologinje Tanje 
Roženberger), kjer zbiranje poteka v okviru muzejskih poletnih delavnic, v Muzeju 
novejše zgodovine Ljubljana, kjer zgodovinarji zbirajo predvsem življenjske zgodbe 
partizanov, domobrancev in civilistov iz druge svetovne vojne, etnologinja Ivanka Počkar 
iz Po savskega muzeja v Brežicah pa zbira zgodbe izven svojega delovnega časa. Pedagoško 
delo poteka na ISR - Falmlteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, l~er je 
mogoče izbrati ustrezen predmet - poleg že omenjenega Biografija v milaozgodovinski 
perspektivi tudi predmet Teorija subjekta pod vodstvom Bogdana Lešnika, ki se ukva~a 
z interpretacijami življenjskih zgodb v okviru psihoanalize. Biografske metode razvijajo 
tudi strokovnjal<i v drugih institucijah, npr. med etnologi Breda Čebulj Sajko, med 
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zgodovinarji Oto Luthar, Marta Verginella, Matjaž Klemenčič in med sociologi 
Tanja Rener. 

Z~je biografsko gradivo omalovaževano in pogosto marginalizirano? 

V vseh cUsciplinah, ki se potencialno lahko ukva~ajo z avtobiogTafskim gradivom, 
so različni razlogi za odrinjenost. Po eni strani gre vzvišenost nad tovrstnim gTacUvom 
pripisati strahu pred nezmožnos~o ustrezne kritike virov, ki je posamične discipline 
niso negovale ali pa so jo samo za področje pisnili virov, po drugi strani gre pri nekaterih, 
predvsem kabinetnih raziskovalcih, za strah pred terenom samim, največ pa k 
marginalizaciji pripomore prav nepoznavanje tematike in možnosti, Ici jo avtobiografsko 

334 gradivo ponuja pri razumevanju sveta in samega sebe. 
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