


Knjižne ocene

tih let. Pred tem  in od tedaj dalje je  bilo zanimanje zgolj občasno, v zadnjem  desetlet
ju  pa je  m očno upadlo tako med pedagoško raziskovalnim  kadrom kot med študenti.«

In kaj nam  sploh prinaša druga tematska številka Glasnika z izseljensko vsebino, 
če v zadnjih letih ni bilo veliko narejenega? V prvi vrsti predvsem  prispevke razisko
valcev izseljenstva iz štirih sorodnih hum anističnih in družboslovnih strok, kar naredi 
ta Glasnik v  prim erjavi z predhodnikom  iz leta 1982 pestrejši.

Z  Inštituta za slovensko izseljenstvo  nam tako sociologinja M arina Lukšič Hacin 
predstavi heterogenost etnične identitete na prim eru Slovencev na Švedskem. Sode
lavec, antropolog Zvone Žigon nam  razkrije male in velike skrivnosti svoje m etodo
logije dela, zgodovinar M arjan Drnovšek nam razkaže Am eriko v očeh Friderika Ba
rage in Jurija  Trunka in kot zadnja izpod strehe zgornjega inštituta se prikaže literar
na zgodovinarka Janja Žitnik, ki »le« -  brez kakršnegakoli pejorativnega predznaka -  
razm išlja ob koncu priprave monografije Slovenska izseljenska književnost 1, 2, 3.

Številka iz leta 1982 se tudi neposredno v prispevkih ne loteva m etodoloških 
vprašanj, k ij ih  v zadnjem  Glasniku  najdemo v zapisu okrogle mize na tem o avtobio
grafske m etode v okviru historičnega sem inarja ZRC SAZU. Ta objava mnenj in iz
kušenj etnologov ter raziskovalcev migracij iz drugih strok je  tudi nek »vm esni pro
stor« med »etnološkim i« prispevki iz prvega dela in »neetnološkim i« iz drugega dela. 
N ova in še povsem  sveža je  tudi že omenjena bibliografija virov in literature na temo 
etnološkega preučevanja slovenskega izseljenstva v letih 1926-1993, ki na eni strani 
nudi pretres narejenega in pom aga vsakemu nadebudnežu poiskati, kje naj kaj najde 
in kaj lahko sploh najde. Z listanjem publikacije od zadnje proti prvi strani se znajde
mo med »čistim i« etnološkim i prispevki, kjer prednačijo poročila in predstavitve et
noloških in sorodnih inštitucij, ki se občasno in povečini posredno dotikajo tudi vse
bin izseljenstva in ki hranijo gradivo o izseljenstvu. Tako nam M arko Terseglav pred
stavi preučevanje ljudske duhovne kulture slovenskih izseljencev v okviru Glasbeno- 
narodopisnega inštituta ZRC  SAZU. Daša H ribar in Alenka Simkič se nam  oglašata iz 
Slovenskega etnografskega muzeja, od koder nam  prinašata takorekoč ekskluzivno 
novico -  od septem bra 1999 je  v tem m uzeju na novo začel delovati kustodiat za  
slovenske izseljence in zamejce, pripadnike narodnih manjšin ter drugih etnij v Slove
niji -  in nam v naslednjem  besedilu zelo skopo in ekspresno orišeta dokum entacijsko 
gradivo o izseljenstvu v njuni inštituciji. Zato pa je  obsežnejše in predvsem  natanč
nejše poročilo Jane Cvetko in Ksenije M edved o raziskovanju izseljenstva in zdom s
tva v Baragovi m uzejski knjižnici in arhivu Slovenskega verskega m uzeja v Stični. Ta 
prvi del »etnoloških« prispevkov zaključi urednica Breda Čebulj Sajko s predstavi
tvijo delovanja in vloge njenega dom ačega Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC  
SAZU. V  tem prvem  sklopu se znajde še prispevek M arije Stanonik z dovolj poved
nim  naslovom: Prizadevanja, da bi v zbirki Glasovi tudi slovenski izseljenci dobili 
svojo knjigo. Žal pa v tem delu ne najdem o prispevkov pokrajinskih m uzejev (z izje
mo zgoraj pohvaljenega) o vključevanju izseljenskih vsebin v njihovo delovanje ter o 
izseljenskem  gradivu. Prav tako ni takega prispevka z Inštituta za slovensko narodo
pisje, od koder se sicer samostojno oglašajo kar tri raziskovalke. Z zapolnitvijo sled
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