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Red. prof. dr. Drago Braco Rotar 
 

Silabus za predmet  
TRANSFERJI VEDNOSTI: MEMORIJA, IZOBRAŢEVANJE, PREVAJANJE 

KULTURA 2010-2011 
(UP FHŠ) 

 
Predavanja: petek, 15.00-16.35 
Vaje: ponedeljek, 16.40-19.55 
 
Semester traja od 4. 10. 2010 do 21. 1. 2011. 
Odpade: 1. 11. 2010 (V, dan mrtvih), 27. in 31. 12. 2010 (V+P; novo leto) 

 
Govorilne ure: po vajah ali po predhodnem dogovoru po mailu (bracorotar@hotmail.com) 

 
Predmet je v tem študijskem letu zasnovan okoli štirih osi. To so:   

1. Kolektivna memorija. Razlikovanje memorija/zgodovina. Razlikovanje memorije in 
zgodovine kot temelj državljanska konstitucije. 

2. Zgodovina univerz in univerzitetnih habitusov. 
3. Dogajanja v 19. stoletju. (izobraževanje, mentalna homogenizacija v času politične 

reakcije, nacionalno konotirane paradigme, institucionalizacija nacionalizma, transferji 
med deželami) 

4. Pomen kritične refleksije v znanosti, boj zoper antiintelektualizem. (pomen 
Dreyfusove afere, boj za pravice človeka in državljana, akademska avtonomija, pozitivni 
učinki kritike v univerzitetnem polju 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 vajah imel že 1. izpitni (pred)rok (17. januar 2011). To pomeni, da vam 
svetujem, da sproti berete članke in prebirate 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: ponedeljek, 31. januar 2011 ob 14h (predavalnica bo določena naknadno) 
3. rok: ponedeljek, 14. 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! 

mailto:bracorotar@hotmail.com
http://bracorotar.wordpress.com/
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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: Maurice Halbwachs, »Individualna in kolektivna memorija« 
 

2. 15. oktober, P tema: Memorija, zgodovina, drţavljanski angaţma 1 

 V: Gérard Noiriel, »Zgodovina, memorija, državljanski angažma« (op. glede skena na 

blogu: prva stran je skenirana zadnja) 

 

3. 22. oktober, P tema: Memorija, zgodovina, drţavljanski angaţma 2 

 V: Francisco Delich, »The Social Construction of Memory and Forgetting« 
 

4. 29. oktober, P tema: Memorija, zgodovina, drţavljanski angaţma 3 

 V: Drago Braco Rotar, »Čemu rabi nacionalna identiteta in kako je integrirana v 

zgodovino oblasti« 
 

5. 5. november, P tema: Memorija, zgodovina, drţavljanski angaţma 4 

 V: Taja Kramberger, »Zapletena razmerja: spomin, memorija, pozaba, zgodovina«  
 

6. 12. november, P tema: Univerze in univerzitetni habitusi 1 

 V: Taja Kramberger, »Prolog«, »Uvod« in »Splošni pregled: universitas 

magistrorum et scholarium, pomen prevajanja, nastanek univerz in njihov razvoj v 
času in prostoru« (gl. str. 5–33 na URL. 
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovi
nsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf) 

 

7. 19. november, P tema: Univerze in univerzitetni habitusi 2 

 V: Taja Kramberger, »Podrobnejši pregled: zgodnji razvoj samostanskih in 
katedralskih šol in srednjeveške univerze« (gl. str. 34–50 na URL. 
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovi
nsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf) 
 

8. 26. november, P tema: Univerze in univerzitetni habitusi 3 

 V: »Loic Wacquant, »Habitus« 
 

9. 3. december, P tema: Zapleteno dogajanje dolgega 19. stoletja 1 

 V: Drago B. Rotar, »Konstrukcija nepomembnosti« in »Časi zgodovine in čas 

kontinuitete« (iz knjige Odbiranje iz preteklosti, 2007) 
 

10. 10. december, P tema: Zapleteno dogajanje dolgega 19. stoletja 2 

 V: Katrin Becker, »Transformation of the French perception of Germany: Mme. de 

Staël's ‘De l’Allemagne’« 
 

11.  17. december, P tema: Zapleteno dogajanje dolgega 19. stoletja 3 

 V: David Scott, »National icons: the semiotics of the French stamp« 
 

12.  24. december, P tema: Pomen kritične refleksije v znanosti 1 (Kritična refleksija in 
antiintelektualizem) 

 V: Peter Burke, »Translating knowledge, translating cultures« 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf


3 

 

 V: Walter E. Houghton, »Victorian Anti-Intellectualism«  

 V: Izberite katerokoli poglavje iz knjige Pierra Bourdieuja, Znanost o znanosti in 
refleksivnost ali iz knjige Pierra Bourdieuja in Loïca Wacquanta, Načela za 
refleksivno družbeno znanost in kritične preučevanje simbolnih dominacij (Knjigi 
sta dostopni v knjižnicah FHŠ, ZRS in Srečka Vilharja.) 
 

13.  7. januar, P tema: Pomen kritične refleksije v znanosti 2 

 V: Loïc Wacquant, »The Sociological Life of Pierre Bourdieu« 
 

14.  14. januar, P tema: Končna diskusija 

 V: J. Daniel Schubert, »From a Politics of Transgression Toward an Ethics of 

Reflexivity: Foucault, Bourdieu, and Academic Practice« 
 

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

15.  17. januar, V tema: Pisanje eseja (predrok - izpit) 
 
21. januarja 2011 predavanj ni, prinesel bom rezultate izpita. 

 
 
Literatura: 
 
Obvezna: 

- vsi navedeni članki 
- zapiski s predavanj 
- Pierre Bourdieu (2004 [2001-izvirnik]), Znanost o znanosti in refleksivnost, Liberalna 

akademija, Ljubljana (preberite tudi spremno besedo Draga B. Rotarja).  
- Pierre Bourdieu in Loic Wacquant (ur. T. Kramberger in D. B. Rotar, 2006), Načela 

za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij (izberite 2-3 
članke iz knjige), Založba Annales, Koper.  

- Jacques Le Goff (1998 [1957-izvirnik]), Intelektualci v srednjem veku, ŠZ, Ljubljana. 
- 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, Založba Annales. 

- Taja Kramberger (2008), »Iz zgodovine intelektualcev: afera Dreyfus in francoski 

zgodovinarji«, Monitor ZSA, letn. X, št. 1-2, 25-81. 
- Taja Kramberger (2009), Zgodovinskoantropološko oris oblikovanja univerzitetnih 

habitusov, Ljubljana, Pedagoški inštitut. URL: 
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_
antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf  

- Drago Rotar (1986), Marginalija k razpravi o razmerju med zgodovinopisjem in 
etnologijo«, in: Razmerja med etnologijo in zgodovino (Gradivo s posvetovanja v 
Mariboru, novembra 1984), Ljubljana, 51-62. (Na blogu pod »Publikacije«) 

- Taja Kramberger in Drago Rotar (2006), »Prehodi, prevodi, transferji. Nekaj refrakcij 

skozi tekste in kontekste ob prevodih Pierra Bourdieuja in Loïca Wacquanta«, v: Pierre 
Bourdieu & Loïc Wacquant, Taja Kramberger & Drago Braco Rotar – eds., Načela za 
refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij, Založba 
Annales, Koper, 2006, 9-34. (Na blogu pod »Publikacije«) 

- Drago Rotar (2007), Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega 
življenja v južnih provincah avstrijskega cesarstva v dolgem 19. stoletju. Koper, Univerza 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/26_09_zgodovinsko_antropoloski_oris_oblikovanja_univerzitetnih_habitusov.pdf
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na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko 
društvo za južno Primorsko. 

 
Dodatna: 

- Peter Burke (2007), Kaj je kulturna zgodovina, Sophia, Ljubljana.  
- Jacques Le Goff (2001), »Mentalitete: dvoumna zgodovina«, v: Monitor ISH, vol. III, št. 

1- 2, 173–185. 
- 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.) 

 


