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D E S E T L E T N IC A  DEL O V A N JA  IN ŠT IT U T A  ZA  
S L O V E N S K O  IZ S E L JE N ST V O  ZRC SAZU

Jan ja  Žitn ik

5. novem bra 1996 je  Inšti tu t  za slovensko izseljenstvo ob priložnosti 
javne predstavitve zborn ika  referatov z m ednarodnega simpozija So
očenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje v K u l
turnem  in inform acijskem  centru Križanke v Ljubljani praznoval tudi 
deseto obletnico svojega delovanja v okviru Znanstvenoraz iskovalnega  
centra  Slovenske akadem ije  znanosti in umetnosti.

V p re tek lih  desetle tjih  je  imel Inštitu t dva predhodnika , ki sta 
pom em bno vplivala  na njegov razvoj. V endar prav leto 1986, ko je  bil 
na osnovi nove program ske  zasnove prik ljučen Z nans tvenoraz iskoval
nemu centru  SAZU, predstavlja  najpom em bnejšo  prelom nico v n je
govem delovanju. V tem letu se je  na Inštitutu, kjer dotlej nikoli ni de
loval več kot en redno zaposlen raziskovalec, začelo s is tem atično 
zaposlovanje sodelavcev s področja raz ličnih  strok, kar  seveda p red 
stavlja začetek večd isc ip l inarnega  raziskovanja  slovenskega izseljenstva 
v okviru Inštituta.

Njegov prvi p redhodnik , Študijski center za zgodovino slovenskega 
izseljenstva pri SAZU, je  bil ustanovljen  leta 1963. Pod vodstvom 
akadem ika  dr. F rana  Zvvittra je  do leta 1967 deloval kot iniciativni od
bor brez las tn ih  prostorov in redno zaposlenih delavcev, a so njegovi 
zunanji sodelavci kljub temu dosegli pomem bne rezultate, zlasti na po
dročju b ib liografije  izseljenskega tiska, s tatis tike in preg leda  arh ivsk ih  
virov. Konec šestdesetih  let pa je  delo Š tudijskega centra  zamrlo.

Po desetle tnem  m irovanju  je  bil šele leta 1982 ustanovljen njegov 
naslednik , Inšti tu t  za izseljenstvo pri SAZU, ki je  podedoval del 
zbranega  g rad iva  svojega predhodnika . V letih 1982-86 ga je  vodil 
akadem ik dr. Janez  S tanonik, ki je  vključil v delo Inštitu ta  honorarno  
zaposleno dokum enta lis tko  in prvo raziskovalko -  sociologinjo. Prav v
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teh štir ih  letih  je  Inšti tu t  pridobil večino svojih sedanjih  per iod ičn ih  in 
arh ivsk ih  zbirk.

Leta  1986 s e j e  Inšti tu t  prik ljučil Z nanstvenoraz iskovalnem u centru 
SAZU, dobil današn je  ime in začel s s is tem atičn im  vključevanjem 
raz ličn ih  strok v raziskovanje  slovenskega izseljenstva. V naslednjih  
treh  letih  je  prišlo  do občutne razširitve  Inštituta: odprla  so se delovna 
m esta za l i te ra rno  zgodovinarko, e tnologinjo, dva zgodovinarja  in so
ciologinjo, pred k ra tk im  pa še za socialnega in ku l tu rnega  antropologa. 
Doslej so Inš t i tu t  vodili predstojniki: dr. Andrej Vovko (1 9 8 7 -9 1 ) ,  dr. 
Jan ja  Ž itn ik  (1 9 9 2 -9 4 )  in dr. Irena G an tar  Godina (od 1. 2. 1994).

T renu tno  poteka na Inšti tu tu  več znanstvenoraziskovaln ih  projektov; 
nekateri so večd isc ip linarne  narave, drugi pa so omejeni na posamezno 
znanstveno  disciplino. Pri raz iskovaln ih  projektih  sodelujejo tudi zu
nanji sodelavci, ugledni raziskovalci s lovenske izseljenske problem atike 
iz dom ovine in tujine. Težišče raz iskovaln ih  usm eritev  Inš ti tu ta  je  na 
izseljenskih  procesih  in na o rganiz iranosti ,  ku ltu rnem  delovanju  in 
akultu rac ijsk ih  problem ih  slovenskih  izseljencev v Evropi, ZDA, K a
nadi, Južni Ameriki in Avstraliji.

Dosedanji redno zaposleni raziskovalci na Inštitu tu  so: dr. Janja 
Žitn ik , dr. Breda Čebulj -  Sajko, dr. Andrej Vovko (1 9 8 7 -9 3 ) ,  dr. M ar
ja n  Drnovšek, mag. M arina  Lukšič -  Hacin, dr. Irena G an ta r  G odina  in 
Zvone Žigon. V tej zasedbi je  Inšti tu t  v kra tkem  času svojega delovanja 
objavil deset znanstvenih  monografij , sedem letnikov osrednje 
znanstvene  revije za področje slovenskega izseljenstva D ve dom ovi- 
ni/Tw o H om elands  in preko 500 drugih  znanstven ih  in s trokovnih  č lan 
kov s področja  slovenskega izseljenstva v dom ačih  in tu jih  revijah.

Glede na skrom no kadrovsko zasedbo Inšti tu ta  (šest raziskovalcev) 
in so razm erno  širok spekter njihovih  vzporednih  dejavnosti,  kot so or
gan iz iran je  m ednarodn ih  simpozijev v Sloveniji, sodelovanje  na 
znanstven ih  srečanjih  v tujini, vodenje raz iskovaln ih  projektov v okviru 
nac iona lnega  raziskovalnega p rogram a Republike Slovenije, sodelo
vanje v nekaterih  m ednarodn ih  projektih , avtorsko in uredniško  delo pri 
raz l ičn ih  publikacijah  ipd., je  gotovo spodbudno tudi dejstvo, da nje
gova znanstvena  revija Dve dom ovin i z letošnjim  letom vstopa že v
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osmo leto svojega rednega in uspešnega izhajanja. Ob tej p riložnosti se 
želim zahvaliti  za preteklo in prihodnje  sodelovanje odgovornem u 
uredniku  revije akadem iku  prof. dr. Ferdu Gestrinu, predvsem  pa dose
danjim a g lavn im a uredn ikom a dr. Andreju Vovku in dr. M arjanu  
Drnovšku, ki sta s p r izadevnim  delom reviji u tr la  pot in j i  zagotovila  
ustrezno mesto v m ednarodni strokovni javnosti.




