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Datum: 24. 10. 2022 

Številka: PO-29/2022 
VABILO 

na strokovno ekskurzijo 
S Kranjske na Štajersko in nazaj 

z dr. Irene Rožman Pišek 
11. 11. 2022 

                             
            Pogovor dr. Irene Rožman Pišek z babico Marijo Caf. Ormož, 2011. Foto: Iris Kupec. 
 
Prejemnica Murkove nagrade za življenjsko delo v letu 2021 dr. Irene Rožman Pišek je etnologinja in 
sociologinja s pretanjenim čutom do nosilk in nosilcev kulturne dediščine. Raziskovala je spolno 
življenje, nosečnost, babiške spomine, porod, kulturo rojstva, rodnost v tradicionalnem okolju, odnos 
do smrti, rojstne in mrliške šege, poročne strategije župljanov, zunajzakonsko mladostniško rodnost v 
20. stoletju, sezono sklepanja zakonskih zvez v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem, zdravilstvo 
in mitologijo. Posebej jo zaznamuje tematika spolnosti in kulture rojstva, ki se ji je intenzivno 
posvečala s strokovnega, znanstvenega in pedagoškega vidika. Leta 2004 je izdala knjigo z naslovom 
Peč se je podrla: Kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20. stoletju. 
Njeno raziskovalno delo je znova potrdilo tudi ustreznost pristopa k etnološkemu terenskemu delu 
brez vnaprej oblikovanih teorij, ki jih ustna pričevanja potrdijo ali zavrnejo. Njen pristop je omogočil 
celovit vpogled v način življenja ter slišanje in razumevanje življenjepisov, polnih podatkov za 
raziskovalno temo. S takšnimi načini dela je pridobila najbolj celosten vpogled v sicer občutljivo temo 
iz človekovega življenja, obenem pa so bili dobljeni podatki že umeščeni v čas, prostor in družbeno 
okolje.  
Raziskovalna vnema in velika mera čutnosti je razpoznavna tudi v drugih njenih prispevkih na 
konferencah, strokovnih in mednarodnih znanstvenih sestankih, simpozijih, zborovanjih, v radijskih 
oddajah in intervjujih, člankih in 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. 
 
dr. Ivanka Počkar 
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Program:  

8.00 Zbor pred SEM v Ljubljani. 
 
8.15 Odhod z avtobusom proti Novemu mestu in naprej proti Velikim Brusnicam. 
 
9.45 Prihod in zbor vseh udeležencev v Gostilni Hudoklin, kjer nas bo pričakala nagrajenka in nam 

na kratko predstavila teren, na katerem je delovala, zbirala gradivo in raziskovala.  
 
10.30 Odhod v vasi Gabrje in Dolenji Suhadol. Vodita dr. Irene Rožman Pišek in novinar 

Dolenjskega lista Martin Luzar. Ogled cerkve v Velikih Brusnicah, kjer se poročajo, krstijo 
otroke in berejo maše zadušnice. Vodi mag. Marinka Dražumerič. 

 
12.30 Odhod proti vasi Podbočje. Vodi dr. Irena Rožman Pišek in na kratko predstavi vas Podbočje. 

V Podbočju nas bo pozdravila še Ivanka Černelič Jurečič, TD in KD Podbočje.  
 
12.45 Kratek ogled Podbočja.  
 
13.00 Kosilo v gostilni Gadova peč v Podbočju. 
 
15.30  Odhod proti Posavskemu muzeju Brežice. 
 
16.00 Ogled razstav PMB (vodi Stanka Glogovič) in priprava na  podelitev Murkovih nagrad, priznanj 

in listin. 
 
17.00 Slovesna podelitev Murkove nagrade, priznanja in listin v Posavskem muzeju Brežice. 
 
20.30–21.00 Odhod v Ljubljano 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Cena ekskurzije je 45,00 € na osebo (prevoz, kosilo).  
 
Zaradi lažje organizacije vas prosimo za pravočasne prijave, vsaj do 5. 11. 2022,  

• na e-naslova: info@sed-drustvo.si ali zora.slivnik@gmail.com  
• oz. na telefonsko številko 051 726 007. 

 
 
Strokovno vodstvo:  
 
dr. Irene Rožman Pišek 
Martin Luzar 
mag. Marinka Dražumerič 
 
 
Skupina za SE pri SED                                                   Predsednica SED 
Zora Slivnik Pavlin, l. r.                                         Alenka Černelič Krošelj, l. r.  
 
 


