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Red. prof. dr. Drago Braco Rotar 
 

Silabus za predmet  
ELEMENTI ZGODOVINSKE ANTROPOLOGIJE 2010-2011 

(UP FHŠ) 
 
Predavanja: petek, 10.45-12.25 
Vaje: sreda, 16.40-19.55 
 
Semester traja od 4. 10. 2010 do 21. 1. 2011. 
Odpade: 20. 10. 2010 (V; rektorjev dan), 29. in 31. 12. 2010 (V+P; novo leto) 
 
Govorilne ure: po vajah ali po predhodnem dogovoru po mailu (bracorotar@hotmail.com) 
 
V letošnjem študijskem letu se bomo posvečali trem temam, in sicer: prvič, razsvetljenskem in 
historističnem delanju zgodovine, ki sta v temelju divergentna (o tem je v slovenskem prostoru 
pisala dr. Kramberger, Historiografska divergenca …, Založba Annales, Koper, 2007), njunih 
različnih in drugače politično in epistemično utemeljenih metodologijah in prijemih, drugič, 
izoblikovanju drugačnega francoskega zgodovinopisja, ki se opre na nekatere razsvetljenske 
kategorije, da bi se odmaknilo od etnocentrizma in nacionalizma 19. stoletja, in skozi 20. stoletje 
razvije vrsto orodij in konceptov za mišljenje družbe (kolektivna memorija, družbene 
reprezentacije, mentaliteta, imaginarij, diskurz, dispozitiv, spol itn.), in tretjič, nekaterim drugim 
sorodnim orientacijam v zgodovinopisju, ki za razlaganje preteklosti uporabljajo sorodna orodja 
kakor zgodovinska antropologija (mikrozgodovina, nova kulturna zgodovina, socialna zgodovina 
ipd.). 
 
Obveznosti: 

- redno obiskovanje vaj (tudi predavanja je dobro slediti), 
- redno branje besedil, ki jih pripenjam za vaje na svoj blog 

(http://bracorotar.wordpress.com/), nekatere tekste si boste morali tudi skopirati v 
knjižnici – bom sproti označil, 

- absolviranje tematik (zapiskov) s predavanj, 
- absolviranje vseh člankov + pregled nad knjigami, navedenimi na koncu silabusa. 

 
Izpit (4 roki): 
 
Letos bom na zadnjih predavanjih imel že 1. izpitni (pred)rok (petek, 21. januar 2011). To 
pomeni, da vam svetujem, da sproti berete članke in prelistate knjige, saj boste s tem imeli tako 
rekoč vse pripravljeno na esej, ki ga bomo pisali na zadnjih vajah. Verjetno vam bom dal 3 
izhodišča, na podlagi katerih boste napisali svoja razmišljanja, seveda s pomočjo predavanega 
in prebranega (prosto modrovanje ne zadostuje za pozitivno oceno; svetujem, da v eseju 
smiselno povežete in navedete spoznanja avtorjev in avtoric, ki jih sproti berete, s svojimi 
razmišljanji). Ocena tega eseja (ok. 50 %,) + prisotnost na vajah (ok. 30 %) + sodelovanje v 
diskusiji (ok. 20 %) = končna ocena. Tudi drugi izpiti (2., 3. in 4. rok) bodo letos pisni. 
 
2. rok: sreda, 2. februar 2011 ob 14h (predavalnica bo določena naknadno) 
3. rok: sreda, 16. februar 2011 ob 14h (predavalnica bo določena naknadno) 
4. rok: predvidoma nekje v drugi polovici aprila 2011 
 
Bodite prosim pozorni na roke, saj poleti (ne junija in ne avgusta) rokov ne bo, ker me ne 
bo v Sloveniji! 
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Kronološki oris (P – predavanja, V – vaje; navedena so obvezna branja za vaje): 
 

1. 8. oktober, P tema: Uvod v predmet 

 V: Jacques Le Goff, »Predgovor« (k Blochovi Apologiji zgodovine in 
zgodovinarskega poklica …) 

 

2. 15. oktober, P tema: Antropologija, zgodovina, družbene znanosti. Kaj je 
posebnega v francoskem zgodovinopisju in kaj v zgodovinski antropologiji? 

 V: Wolf Lepenies, »History and anthropology. A historical appraisal of the current 
contact between the disciplines« 

 

3. 29. oktober, tema: Ključna razlikovanja med razsvetljenskim (univerzalno-
emancipatoričnem) in historističnim (politično-nacionalnim) zgodovinopisjem, 
epistemologija 

 V: Taja Kramberger, »Epistemični konstituciji Rankejeve in Schlözerjeve misli« in 
»Problematizacije historističnih mišljenjskih zastavkov in epistemične ovire 
historizma« in »Sklepne misli ali kako se izogniti neznanstvenim pastem 
razsvetljenstva in rešiti iz ahistorične historistične zagate?« (iz knjige 
Historiografska divergenca, 2007) 

 

4. 5. november, P tema: Kako razumeti Antona Tomaža Linharta v širšem kontekstu 
in kako brati Jerneja Kopitarja? 

 V: Taja Kramberger, »Anton Tomaž Linhart in spoznavni okviri razsvetljenstva na 
Kranjskem« (iz knjige Historiografska divergenca, 2007) 

 V: Drago Rotar »Konstrukcija nepomembnosti« in »Časi zgodovine in čas 
kontinuitete« (iz knjige Odbiranje iz preteklosti, 2007) 

 

5. 12. november, P tema: Zgodovina kot družbena znanost (kritika nacionalističnega 
zgodovinopisja v Durkheimovem krogu, izoblikovanje Annales, Lucien Febvre in 
Marc Bloch na Univerzi v Strasbourgu) 

 V: Taja Kramberger, »Zunanje objektivacije historizma, Durkheimov krog in revija 
Année sociologique« in »Strasbourška univerza, začetki niansiranih zgodovinskih 
študij okoli revije Annales, ključne etape« (Memorija in spomin. Zgodovinska 
antropologija kanonizirane recepcije…, doktorska disertacija, 2009, gl. URL: 
http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf str. 405-424) 

 

6. 19. november, P tema: Kaj so družbene reprezentacije in kakšen je njihov pomen 
za razumevanje zgodovinopisja? Epistemične kategorije (znanstveni duh, zmota, 
ovira, rektifikacije idr.) 

 V: Taja Kramberger, »Družbene  reprezentacije, mentalitete, imaginariji«: »Kaj so 
družbene reprezentacije in kaj je njihova vloga?« in »Kratek zgodovinski pregled 
raziskovalnega področja družbenih reprezentacij« (Memorija in spomin. 
Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije…, doktorska disertacija, 2009, 
gl. URL: http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf str. 601-
620) 

 

7. 26. november, P tema: 2. Generacija Annales (Braudel idr.) 

 V: Don Kalb, Hans Marks, Herman Tak, »Historical anthropology and 
anthropological history: two distinct programs« 
 

http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf
http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf


3 

 

 
 

8. 3. december, P tema: 3. Generacija Annales 

 V: Lynn Hunt, »French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the 
Annales Paradigm« 
 

9. 10. december, P tema: Ključni dosežki šole Annales in francoskega zgodovinopisja 

 V: W. H. Dray, »Narrative versus Analysis in History« 

 V: Marc W. Steinberg, »Fence Sitting for a Better View: Finding a Middle Ground 
Between Materialism and the Linguistic Turn in the Epistemology of History« 

 V: Taja Kramberger, »Temeljne pridobitve zgodovinopisja okoli revije Annales« 
(Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije…, 
doktorska disertacija, 2009, gl. URL: 
http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf str. 425-431) 
 

10.  17. december, P tema: Novi predmeti, novi problemi, novi pristopi (70. leta) in 
kasnejši razvoj 

 V: Alistair Davidson, »Historical Method and the Social Sciences: A Critique of the 
ANNALES Historiography« 

 

11.  24. december, P tema: V čem se mikrozgodovina približuje zgodovinski 
antropologiji in v čem se od nje razlikuje? 

 V: Jacques Revel, »Microanalysis and the Construction of the Social« 
 

12.  7. januar, P tema: Francosko zgodovinopisje in nova kulturna zgodovina 

 V: Roger Chartier, »Iz zgodovine knjige in branja« 
 

13.  14. januar, P tema: Končna diskusija 

- preberite čim več člankov (najbolje vse) in jih nekoliko obnovite 
 

14.  21. januar, P tema: Pisanje eseja (predrok - izpit) 

 
 
Literatura: 
 
Obvezna: 

- vsi navedeni članki 
- zapiski s predavanj 
- Peter Burke (1993 [1990 - izvirnik]), Revolucija v francoskem zgodovinopisju. Anali 

(1929-1989), Studia humanitatis, Ljubljana. 
- Roger Chartier (2002), »"Nova" kulturna zgodovina«, Časopis za kritiko znanosti, letn. 

30, št. 207/208, str. 13-26. 
- Taja Kramberger (2007), Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična 

paradigma. O odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah, (Knjižnica 
Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 
Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. 

- Taja Kramberger (2009), »Premik težišča: od problemsko-relacijske nove zgodovine k 
spoznavno-konceptni zgodovinski antropologiji. Instrumentarij za distanciranje od 
pripovedniškega historizma« (Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija 

http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/doktorske/Kramberger-Taja.pdf
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kanonizirane recepcije…, doktorska disertacija, UP FHŠ, Koper, vsaj prelistajte str. 
405-516) 

- Drago Rotar (2007), Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega 
življenja v južnih provincah avstrijskega cesarstva v dolgem 19. stoletju. Koper, Univerza 
na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko 
društvo za južno Primorsko. 

- Nathan Wachtel, Lucette Valensi (2001 [1996 - izvirnik]), »Zgodovinska 
antropologija«, Monitor ISH, vol. III, no. 1-2, 155-172. 

 
Dodatna: 

- Marc Bloch (1996), Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic, Studia humanitatis, 
Ljubljana. 

- Roger Chartier (2008), Pisanje in brisanje : pisna kultura in literatura (od 11. do 18. 
stoletja), Studia humanitatis, Ljubljana. 

- Jacques Le Goff (2001), »Mentalitete: dvoumna zgodovina«, v: Monitor ISH, vol. III, št. 
1- 2, 173–185. 

- Govanni Levi (1995 [1985 - izvirnik]), Nematerialna dediščina. Življenjska pot 
piemontskega eksorcista iz XVII. stoletja, Studia humanitatis, Ljubljana. 

- Giovanni Levi (2002 [2001]): »Kaj je zgodovinska resnica?« V: Časopis za kritiko 
znanosti, letn. XXX, št. 207–208, 43–55. (Izvirnik: Verità storica e Psicanalisi /referat na 
4. psihoanalitičnem kolokviju Società Psichanalitica Italiana/. Benetke, 15. december 
2001.) 

 


