na soodvisnost stanovanjske kidture bi ekonomske ravni. Iz njenih proučevanj se jasno
vidi, da stanovanjske kulture ne moremo označiti kot pojem, ki ga lahko enostavno
opredeUmo m da ga ne moremo v vseh okobščbiah enako spoznati.
Pravzaprav je obravnavala vse, kar zajema sbitagma način življenja v stanovanjskem
prostoru. Proučevala je tudi nevidne stvari, kot so npr. počutje, aU vrednotenje, čeprav je
büa v "njenem obdobju" še močno zasidrana deHtev na materiabio, sociabio bi duhovno
kulturo. Spoznala je, da pojavi, ki jüi proučuje, istočasno zajemajo vsa tri področja.
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Drugo njeno raziskovabio področje so teme iz gospodarstva m obrti. S svojimi
razpravami nam je odgrmla kar nekaj neznanih stvari iz življenja. Postavüa je vrsto
odmeviüh razstav, samostojnih aH v sodelovanju s kolegi bi sodelovala pri opremi hiš
znaiüh Slovencev.
Lotevala se je tudi drugih vprašanj naše stroke. Poleg poljudnih spisov, s katerimi
je nastopala v revijah in časopisih, in referatov na kongresih in simpozijih je napisala
vrsto ocen m poroču ter člankov o naših etnologüi. Sodelovala je tudi pri obHkovanju
etnološkUi fümov, saj se je dobro zavedala pomena fuma kot dokumentacijskega sredstva
za etnologijo. Nadalje so pod njenim vodstvom nastale dokumentacijske mape o
arhitekturni dediščmi, ki jüi danes hrani dokumentacijski oddelek našega muzeja.
Fanči Šarf je pri svojem delu dokazala, da ima veselje m smisel za dokaj razHčne
strani etnološkega dela. Sodelovala je tudi pri veHkem projektu, ki je takrat združeval
večmo etnologov, pri izdelavi Vprašabuc za etnološko topografijo slovenskega etničnega
ozemlja ter pri izdelavi Etnološke topografije SEO, napisala je topografije kar za štiri
občbie.
Klub temu, da je že dalj časa v pokoju, je še vedno prisotna v etnologiji. Sodeluje
pri pisanju gesel za Enciklopedijo Slovenije m za etnološki slovar. K delu je ne žene le
raziskovalna vnema, ampak v veHki meri ljubezen do ljudi m do razHčmh krajev naše
domovme.
Za njen jubüej ji iskreno čestitamo bi ji žeHmo še veHko zdravüi, pobüh ustvarjabiih
let.
Irena Keršič
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