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uporabo tako obsežno območje bivšega kasarniškega kompleksa – sicer miroljubno 
dediščino vojske bivše habsburške monarhije! Muzej ima danes na voljo dve veliki 
stavbi, povezani s funkcionalnim, sodobno oblikovanim krilom, in to ga že zaradi 
prostorske ponudbe uvršča med velike evropske etnografske muzeje. Načrtovanje 
in adaptacija stavb sta potekala pod vodstvom ravnateljice Inje Smerdel. V letu 90. 
obletnice »njenega« muzeja je slavila tudi osebno okroglo obletnico. Čestitke ve- 
ljajo obema. (Irena Keršič: Letni sestanek nacionalnih in regionalnih dopisnih članov 
NET-a / Network of Ethnography and Social History Museums Annual meeting of 
the National und regional Corresponding Members of NET. Ljubljana–Bled, 10.–14. 
september 1997. V: ETNOLOG. Glasnik slovenskega etnografskega muzeja / Bulle-
tin of the Slovene Etnographic Museum, 7/LVIII, 1997, str. 436–440; - Dies.: Stalne 
postavitve v evropskih etnografskih muzejih na pragu novega tisočletja / Ethno-
graphic Museums and Permanent Collections at the Threshold of the New Century. 
In: Ebd., 8/LIX, 1998, str. 375–380). 

Temeljito ponovno branje, »guljenje« zgoraj navedene knjige in spisov – iz lastne 
knjižnice – o muzeologiji v Sloveniji je zbudilo spomine na strokovno stimulativna in 
prijateljsko razpoložena srečanja, ki tistemu, ki mu je pri njegovi starosti še dano, 
da od časa do časa s svojimi »voli« orje po etnografskem polju, pomenijo »dodano 
vrednost« sadov pretekle poklicne poti.

Avstrijski etnografski muzej so njegovi ustanovitelji zasnovali zato, da bi dokumenti-
ral vidne in otipljive stvari iz ljudskega življenja v večnacionalni avstroogrski državi. 
Pri tem si je muzej pomagal z gosto mrežo partnerjev v vseh delih monarhije in tako 
ustvaril obširno zbirko z vseh ustreznih območij. 

Po katastrofi obeh svetovnih vojn je trajalo kar nekaj časa, preden so se znotraj ev-
ropske etnologije znova vzpostavile strokovne povezave. Dunajskemu etnološkemu 
muzeju je bila pri tem prednostna naloga povezati se z nacionalnimi etnografijami 
držav naslednic donavske monarhije, tj. držav, iz katerih izvirajo njegove zbirke.

V kontekstu evropske etnologije in mednarodnih muzejskih združenj so se v 
preteklih desetletjih razvijale razne bolj ali manj ohlapne strokovne povezave, ki 
so omogočale plodno izmenjavo strokovnega znanja na področju etnologije Sred-
nje in Jugovzhodne Evrope in s tem tudi med dunajskimi in ljubljanskimi kolegi. V 
časovnem zaporedju (deloma tudi sočasno) velja omeniti naslednje povezave:

• Alpes Orientales v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja 
• Ethnographia Pannonica v 70-ih in 80-ih letih
• NET – European Network of Ethnography and Social History Museums,  

 90-a leta
• CEICOM – Konferenca etnografskih muzejev Srednje in Jugovzhodne  

 Evrope od 2001 naprej, nazadnje 2011

Vse te pobude – mnoge izmed njih so tudi objavile zbornike konferenc – so med 
drugim pripeljale tudi do srečanj med sodelujočimi ljubljanskimi in dunajskimi 
kolegi in iz tega se je rodil marsikateri projekt sodelovanja med obema etnograf-
skima muzejema.

Prva večja skupna razstava je bila postavljena leta 1981 v Etnografskem muzeju 
Grad Kittsee.  Posvečena je bila »Ljudski umetnosti v slovenskih Alpah (na Gorenj-
skem)« in je črpala iz zbirk muzejev v Kranju (Gorenjski muzej), Škofji Loki (Loški 
muzej), Radovljici (Čebelarski muzej), Kamniku in Ljubljani (Slovenski etnografski 
muzej) kakor tudi iz lastnih fondov. Razstavo je 26. 6. 1981 odprlo študijsko srečanje 
o »Ljudski umetnosti in umetnosti v slovenskih Alpah« z referatoma Anke Novak in 
dr. Ceneta Avguština.

Že leto poprej se je Etnografski muzej Grad Kittsee – v katerem so bile od 1974 
do 2008 razstavljene vzhodno- in južnoevropske zbirke Avstrijskega etnografskega 
muzeja – posvetil slovenski temi, ko je predstavil zbirko predmetov iz tradicionalne 
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kulture bivšega nemškega območja na Kočevskem; na osnovi te razstave so nekaj 
let pozneje podobno razstavo predstavili tudi v Kočevju.

Naslednji skupni slovensko-avstrijski projekt je bil uresničen leta 1989 s 
pomočjo častnega kulturnopolitičnega in znanstvenega pokroviteljstva in številnih 
sponzorjev iz obeh držav. Čebelarstvo, v Sloveniji pomembna tradicionalna gospo-
darska panoga, je bilo avstrijskim obiskovalcem predstavljeno na veliki razstavi in 
v spremljajoči knjigi. 

V zadnjih letih, konkretno 2004, je dunajski muzej v okviru skupnega evropskega 
projekta lahko s svojo razstavo gostoval v SEM in SEM s svojo na Dunaju. Oba muzeja 
sta medtem doživela pomembno prenovo, razvila novo razumevanje lastne vloge in 
se umestila v kontekst nove Ethnologia Europaea. Da se ta razvoj ni izražal samo v 
plodni strokovni izmenjavi, ampak tudi v prijetnih prijateljskih stikih, omenjam sicer 
samo ob robu, ampak z velikim veseljem.

Ko je Slovenski etnografski muzej decembra 2004 odprl svojo novo razstavno 
hišo, je prijateljske muzeje iz vse Evrope povabil, da sodelujejo z razstavami, ki bi 
predstavile tako same ustanove kot tudi identifikacijsko reprezentativni izbor iz nji-
hovih zbirk. Etnografski muzej z Dunaja je za to priložnost izbral tako imenovano 
»kmečko sobo« iz velemestnega okolja, ki je ponazarjala »sen o življenju na deželi« 
Dunajčanov.  V zameno je dunajski muzej ob vstopu desetih novih držav v Evropsko 
unijo v istem letu gostil razstavo 15+10 evropskih identitet . Kolegice iz SEM so pred-
stavile tri makete »avtohtone slovenske akropole«, tj. kozolcev, ki so tako značilni 
za deželo in ki ne predstavljajo samo Slovenije, ampak tudi strokovno znanje kole-
gov in prijateljev iz Ljubljane.

Nove zahteve, s katerimi se soočajo kulturni in znanstveni muzeji po Evropi, so 
zelo kompleksne. Želimo, da bi jim tudi v prihodnosti lahko bili kos v kolegialnih in 
prijateljskih stikih.

Non multa, sed multum 
Sodobna muzeološka teorija uči o odprtosti, dostopnosti in angažiranosti. V muzej-
ski praksi pa te besede pomenijo profesionalnost, ki v svojem jedru ni nič drugega 
kot sovpadanje osebnih in službenih prizadevanj. Muzejsko delo je poslanstvo na in-
stitucionalni in osebni ravni. Presega plotove znanstvenih poljan in prerašča ograde 
strokovnosti. Dober muzealec svoje znanje uresničuje v dobro družbenega razvoja 
in v prid človeštva in pri tem osmišlja samega sebe. Zapisana trditev bo za marsiko-
ga nesprejemljiva in morda celo sporna, če pa upoštevamo paradigmo sodobnega, 
družbeno angažiranega muzeja, k temu ni kaj dosti dodati in niti ne odvzeti. 

Zaposleni v SEM se  tega že dolgo zavedajo, kar je razvidno iz njihove zavzetosti, 
delovnih uspehov in odnosa, ki ga izkazujejo ob vsaki priložnosti do svoje javnosti, 
do slovenske družbe in nas, kolegov. Znano mi je, da Ljubljančani imenujejo SEM 
naš muzej. To je izjemna čast, saj kaže, da so ga ljudje vzeli za svojega in se v njem 
prepoznavajo. To pa lahko uspe zgolj ustanovam, ki se izogibajo modnemu elitizmu, 
ostencializmu ali celo ekshibicionizmu. Gotovo so nekatere ustanove poklicane 
tudi k slednjemu. Priznati pa je treba, da jim težko najdemo mesto v dvomilijonski, 
identitetno močno podhranjeni slovenski družbi, ki ji je gospodarska kriza povsem 
spodjedla tla pod nogami. Če kdo, smo muzealci poklicani k prepoznavanju temnin 
izpraznjene globine vrednot, ki se skrivajo pod ledeno skorjo ekonomske krize. In 
če kaj, je dediščina nesporna zakladnica občečloveških vrednot, muzealci pa ljudje, 
ki zmorejo s strokovnostjo in znanstvenostjo prodirati do njih in jih širiti v okolju. 
Podobno kot pravi Bruno Bettelheim za pravljice, da odpirajo otroku poti do neza-
vednega in mu pomagajo odraščati, tudi muzeji napajajo človeštvo z modrostjo in ga 
usmerjajo k vrednotam. Vodijo ga v odraslost in preseganje egoizma.  

Sodobne muzeje prepoznamo po njihovi skrbi za marginalizirane. Vsi slovenski 
muzeji po malem vključujemo starejše, mlajše, etnične ali kakšne druge skupine, 
pač kolikor nam sredstva, čas – in empatija do sveta dopuščajo. Malo pa jih je, ki bi 
svoje delo posvetili brezdomcem in Romom. Delo z njimi je težko, zaznamujoče in 
neredko ga je, vsem deklariranim muzeološkim in muzealskim principom navkljub, 
zelo težko izpeljati. V SEM sta nastala dva taka projekta. Prvi je romski festival kus-
tosa Ralfa Čeplaka Mencina, ki je dobesedno odprl ljubljanski elitizirani kulturni 
prostor »drugim«. Projekt skuša z velikimi težavami preživeti in upravičiti tolikokrat 
omenjano, pa malokrat zares udejanjeno muzejsko skrb za marginalizirane. Drugi 
takšen projekt je delo kustodinje dr. Nene Židov z brezdomci in skromna, toda po 
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