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Številka: PO-36/2021 

Vabljeni na  
ETNOLOŠKI VEČER 

Pogovor z Murkovo nagrajenko, etnologinjo dr. IRENE ROŽMAN PIŠEK 
v sredo, 1. decembra 2021, ob 17. uri,  

v Posavskem muzeju Brežice 
 

Slovensko etnološko društvo vabi na pogovor z dobitnico letošnje Murkove nagrade za življenjsko 
delo na področju etnološkega strokovnega, znanstvenega in pedagoškega dela, etnologinjo dr. Irene 
Rožman Pišek. 
Iz etnologije in sociologije je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1993), kjer je bila 
izvoljena v naziv asistentka za etnologijo (1998) in doktorirala na Oddelku za etnologijo (2002) z 
disertacijo »Spolno življenje in kultura rojstva na Dolenjskem od 2. polovice 19. stoletja do 2. 
svetovne vojne«. Postala je sodelavka Inštituta za medicinske vede pri ZRC SAZU v Ljubljani (2001), 
kjer je bila zaposlena od maja leta 2003 in bila izvoljena v znanstveni naziv asistentke z doktoratom. 
Zadnje obdobje pred upokojitvijo je bila znanstvena sodelavka Univerze na Primorskem.  
Prispevke in znanstvene razprave o spolnem življenju, kvantarskih pesmih in številnih tabu temah v 
zvezi s spolnim življenjem, z nosečnostjo, babiškimi spomini, s porodom, kulturo rojstva, z 
rodnostjo v tradicionalnem okolju in odnosom do smrti, rojstnih in mrliških šegah, poročnih 
strategijah župljanov, zunajzakonski mladostniški rodnosti v 20. stoletju, sezoni sklepanja 
zakonskih zvez v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem ter tudi o zdravilstvu in mitologiji je 
objavljala v člankih, razpravah in referatih. Posebej jo zaznamuje tematika spolnosti in kulture 
rojstva, čemur se je s strokovnega in znanstvenega vidika izjemno veliko posvečala. Leta 2004 je 
izdala knjigo z naslovom Peč se je podrla: kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20. stoletju. 
Njeno opravljeno raziskovalno delo je znova potrdilo tudi ustreznost pristopa k etnološkemu 
terenskemu delu, torej ne z oblikovanimi teorijami, ki jih ustno izpričanje potrdi ali zavrne, ampak 
celovit vpogled v način življenja ter slišanje in razumevanje življenjepisov in znotraj njih vgrajenih 
podatkov za raziskovalno temo. S takšnimi načini dela je pridobila najbolj resničnega od možnih 
vpogledov v sicer občutljivo temo iz človekovega življenja, obenem pa so bili dobljeni podatki že 
umeščeni v čas, prostor in družbeno okolje, umestila pa jih je še znotraj delovanj različnih »političnih, 
družbenih in gospodarskih procesov, ki potekajo med makro in mikro družbenim okoljem«. 
Raziskovalna vnema in velika mera čutnosti je razpoznavna tudi iz njenih drugih prispevkov na 
konferencah, strokovnih in mednarodnih znanstvenih sestankih, simpozijih, zborovanjih, v radijskih 
oddajah in intervjujih, člankih, referatih, svoje znanje pa je delila tudi več generacijam študentov. 
Uspešno je prestopala meje »nemogočega«, si vtirala pot do pogovorov o rečeh, »o katerih se ne 
govori«, in s trdim delom postala uspešna etnologinja, raziskovalka in predavateljica.  
  
Pogovor bo vodila dr. Ivanka Počkar. 
 
Vljudno vabljeni!                                            Alenka Černelič Krošelj, predsednica SED 
 
 
V skladu z veljavnimi odloki in priporočili NIJZ ob epidemiji COVID-19 še vedno spoštujemo priporočene ukrepe in 
skrbimo za varen obisk dogodkov. Dogodkov se lahko udeležite le z dokazili PCT pogoja. 


