INŠTITUT ZA IZSELJENSTVO ZRC SAZU
NA BRITISH-SLOVENE SOCIETY, SCHOOL OF
SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES IN
KING’S COLLEGE UNIVERZE V LONDONU
OD 6.-11.12.1996
Ire n a G an tar G od in a

Predstavniki Inštituta za izseljenstvo ZRC SAZU so British-Slovene Society
v Londonu predstavili delo Inštituta in ZRC SAZU. Srečanje sta organizirala g.
M atjaž Šinkovec, slovenski veleposlanik v Londonu, in g. Keith Miles, predsednik
British-Slovene Society, ki sta poskrbela za dobro organizacijo in številen obisk. V
enournem nastopu so Marjan Drnovšek, Zvone Žigon, Špela M arinšek in Irena
Gantar Godina orisali 10-letno delovanje Inštituta v okviru ZRC SAZU, bibliografijo
sodelavcev, svoje trenutne projekte in načrte za nadaljnje delo. V nadaljnjem so
navzoči, Britanci in Slovenci, pokazali veliko zanimanja za celotno delo in vlogo
Inštituta, postavili veliko vprašanj, zlasti o emigraciji po letu 1945. “Slovenskim
Angležem ” smo morali pojasniti nejasnosti v zvezi z inštitucijami, ki se ukvarjajo z
emigracijo, veliko p ajih je bilo, ki so nam izrazili hvaležnost, da smo bili pripravljeni
govoriti o vseh perečih problemih emigracije. M. Drnovšek, Z. Žigon in I. Gantar
G odina smo odgovarjali na dokaj provokativna vprašanja novinarja BBC za
Slovenijo, g. Lavrenčiča.
V torek, 10. 12., smo imeli pogovore s predstavniki School o f Slavonic
and East European Studies v Londonu. Predstavili smo delo Inštituta in skupaj
ugotovili, da bi bilo tesnejše sodelovanje za obe inštituciji zelo pomembno in nadvse
plodno. Pri pogovoru so sodelovali direktor SSEES prof. Branch, zgodovinar M.
Rady, geograf, predstavnik za študij političnih ved, predstavnica projekta o poljski
emigraciji in drugi pedagoški delavci.
Istega dne je imela I. Gantar Godina predavanje na King 's College Univerze
v Londonu o odhajanju slovenskih študentov na študij v tujino do leta 1919. Tudi
po tem predavanju so prof. James Gow kot predsedujoči, sicer geograf, in drugi
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navzoči, pokazali velik interes za problem atiko t.i. bega m ožganov in “gastarbeiterstva”. Razvila s e je diskusija, k ije pokazala, da Slovenijo še vedno tesno
povezujejo z bivšo in sedanjo Jugoslavijo.
Prepričana sem, d a je bila predstavitev Inštituta tako uglednim ustanovam
nujna in koristna ne le za nadaljnje delo Inštituta, marveč tudi za utrjevanje vezi in
vzpostavitev novih stikov z raziskovalnimi inštitucijami v svetu.

