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Dr. Boris Kuhar je kot ravnatelj uspešno in zavzeto vodil polnih 25 let osrednjo repu
bliško etnološko ustanovo Slovenski etnografski muzej, in sicer od leta 1963 do 1987, 
ko se je še poln delovne energije upokojil. Razen tega je bil tudi glavni odgovorni ured
nik revije Slovenski etnograf. V njegovem času je bilo izdanih 18 letnikov te revije. 

Ko je dr. Kuhar prevzel vodstvo muzeja, je posebno pozornost posvetil razširjeni raz
stavni dejavnosti, ki je bila povezana z intenzivnim individualnim raziskovalnim delom. 
Poglavitne raziskave so zajele ljudsko kulturo na slovenskem etničnem ozemlju, izsled
ki tega pa so bili prikazani na prirejenih razstavah. V času ravnatelja dr. Kuharja je Slo
venski etnografski muzej pripravil čez 2000 razstav iz slovenske ljudske kulture. Z raz
stavami je muzej gostoval ne samo po Sloveniji, ampak tudi v velikih muzejih po svetu 
in pri Slovencih v zamejstvu, in sicer v Velikem Repnu in v več krajih na Koroškem. V tu
jini pa so bile razstave Slovenskega etnografskega muzeja na Madžarskem, v ZDA, v 
Zvezni republiki Nemčiji, Švici in v Angliji. 

Kar zadeva prostorske probleme Slovenskega etnografskega muzeja jih je dr. Kuhar re
ševal tako, da je organiziral postojanke zunaj Ljubljane, in sicer v gradu Podsmreka, v 
gradu Goričane, na Muljavi in v Škofji Loki. 
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Ker ima Slovenski etnografski muzej poleg slovenskifi zbirk tudi pomembne neevropske 
zbirke, je dr. Kuhar organiziral in odprl posebni oddelek v dvorcu Goričane pri Medvo
dah, v katerem so stalne in občasne razstave, ki obsegajo kulture z vseh celin. Prav za
sluga dr. Kuharja je, da so te zbirke znane doma in na tujem. Do danes je bilo v d.vorcu 
Goričane prirejenih čez 80 razstav. 

V vseh letih, kar je bil dr. Kuhar ravnatelj muzeja, se je Izredno prizadeval, da bi Sloven
ski etnografski muzej dobil lastno stavbo, v kateri bi lahko primerno predstavil ohranje
no bogato kulturno dediščino Slovencev skozi čas. 

Čeprav je odložil funkcijo ravnatelja in urednika revije Slovenski etnograf, želimo in 
upamo, da bo še aktivno sodeloval v etnološki stroki in ostal stalni sodelavec muzejske 
revije še v bodoče. 


