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ZAPISNIK

1. seje Znanstvenoraziskovalnega sveta za humanistiko (v nadaljnjem besedilu: ZSV za
humanistiko) v letu 2017, ki je bila v ponedeljek, 6. 2. 2017 ob 10.00 uri, v prostorih Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Prisotni člani: dr. Barbara Murovec, dr. Matjaž Klemenčič, dr. Janka Istenič, dr. Dan Podjed,
dr. Maja Godina Golija, dr. Andreja Žele, dr. Dragica Haramija, dr. Peter Klepec, dr. Nadja
Furlan Štante in dr. Mitja Prelovšek.
Opravičeno odsotni: dr. Matjaž Barbo in dr. Jana Rošker.
Seji so prisostvovali še naslednji vabljeni: dr. Lidija Tičar Padar (namestnica direktorja),
dr. Mihaela Koletnik (članica Znanstvenega sveta agencije), Marica Žvar, Vanja Rodič, v
zadnjem delu seje Simon Ošo in Mateja Gašpirc.
Sejo je vodila predsednica ZSV za humanistiko Barbara Murovec. Ugotovljeno je bilo, da je
navzočih 10 članov ZSV za humanistiko in da je seja sklepčna. Člani ZSV za humanistiko so
vabilo in dopolnitev gradiva za 1. sejo prejeli po elektronski pošti.
Člani ZSV za humanistiko so sprejeli predlagani dnevni red:
1. Potrditev Zapisnika 2. seje ZSV za humanistiko v letu 2016
2. Razprava o Protestu proti krčenju sredstev na področju etnologija, poročevalka Maja
Godina Golija
3. Seznanitev s protestno izjavo Zdravka Kobeja
4. Poročilo s seje ZSA, poročevalka Barbara Murovec
5. Poročilo z okrogle mize na posvetu Slovenski dan evropske humanistike
6. Začetek analize Pravilnika in drugih aktov (priprava predlogov ZSH za spremembe)
7. Seznanitev z gradivom dr. Simona Kreka in sopodpisnikov
8. Razno (Poročilo o delu panela)
Ad 1
Predsednica ZSV za humanistiko je predlagala obravnavo zapisnika 2. seje ZSV za
humanistiko v letu 2017. Osnutek zapisnika bo posredovan predsednici, ki ga bo verificirala
skladno v roku kot ga določa poslovnik in po verifikaciji ga prejmejo člani ZSV za
humanistiko. Opravljen je bil pregled izvrševanja sklepov in sprejet sklep
Sklep 1. seje v 2017 št. 1: Zapisnik 2. seje ZSV za humanistiko v letu 2017 je bil sprejet
v predlaganem besedilu.
Ob pregledu realizacije sklepov je svet sprejel sledeča sklepa:

Sklep 1. seje v 2017 št. 2: Znanstveni svet agencije je sprejel sklep, da se baza ERIH
PLUS uvrsti na Seznam mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki se upoštevajo pri
kategorizaciji znanstvenih publikacij, začasno in za obdobje enega leta in ne treh let,
kot je predlagal ZSV za humanistiko. Na naslednjo sejo se povabi predstavnike OSIC
za humanistiko, ki predstavijo načine spremljanja AHCI in ERIH PLUS in
argumentirajo, kako se bo v enem letu ustrezno ocenila (ne)uvrstitev na navedeni
seznam (ZSH meni, da je eno leto prekratka doba).
Sklep 1. seje v 2017 št. 3: Sklep o mednarodnih založbah s podatki OSIC bo realiziran
na naslednji seji. OSIC pripravi predstavitev založb, ki jih ZSV za humanistiko še ni
obravnaval za uvrstitev na seznam mednarodnih založb, ki naj se upoštevajo pri
kategorizaciji znanstvenih publikacij.

Ad 2
Predsednica ZSV za humanistiko je predala besedo članici ZSV dr. Maji Godina Golija, ki je
povzela protestno pismo več podpisnikov, ki zadeva nestrinjanje s krčenjem sredstev na
področju etnologija v okviru javnih razpisov zlasti v luči dveh inštitutov ZRC SAZU. V
nadaljevanju je nanizala nekaj primerov, ki po mnenju podpisnikov niso ustrezni in ne kažejo
na upoštevanje predpisov. Predstavniki agencije so pojasnili predpise, po katerih agencija
deluje in dodatno pojasnili kakšne možnosti ima panel. V daljši predstavitvi je članica ZSV za
humanistiko, poročevalka, nanizala ključne elemente dopisa, ki so ga pripravili štirje
sopodpisniki s področja etnologije z ZRC SAZU. Med drugim je bilo izpostavljeno, da se
področju odtegujejo sredstva, da metodologija nagrajuje kvantitativno »najučinkovitejše«
raziskovalce, da zaradi omejevanja sredstev ni mogoče zaposlovati mladih, da so
raziskovalci v javnih raziskovalnih organizacijah v težkem položaju, ker morajo pridobivati
sredstva za plače iz drugih različnih projektov, tudi aplikativnih mednarodnih projektov.
V odgovoru je bilo pojasnjeno, da se kvantitativnega vrednotenja v okviru projektnih razpisov
že nekaj zadnjih razpisov ne uporablja, izvajanje javnih razpisov poteka po predpisih, prav
tako poteka delo panela skladno s predpisi in so končne odločitve sprejete s soglasjem
strokovnih teles v postopku evalvacije. Ker so se sredstva, namenjena financiranju
raziskovalnih projektov zmanjševala, je posledično to vplivalo na vsa raziskovalna področja.
Agencija je pri svojem delovanju odvisna od usmeritev resornega ministrstva in sistemskih
rešitev. Javni razpisi bi bili lahko tudi tematsko naravnani, vendar je za to potrebno opredeliti
teme, ki bi bile predmet razpisov.
Težave, ki jih imajo raziskovalni inštituti s področja etnologije, so sorodne tistim na drugih
področjih humanistike, saj način financiranja javnih raziskovalnih zavodov ne omogoča
normalnega delovanja humanističnih inštitutov.
Sklep 1. seje v 2017 št. 4: ZSV za humanistiko je z dvema vzdržanima glasovoma
(predstavnice za arheologijo in predstavnika za geografijo) in osmimi glasovi za
sprejel sklep, da naj agencija preuči možnosti stabilnega financiranja javnih
raziskovalnih inštitutov.

Ad 3

Predsednica ZSV za humanistiko je na kratko povzela protestno izjavo, ki jo je posredoval
prof. dr. Zdravko Kobe in je zadevala Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku
kariere 2.0. Ob izvajanju prejšnjega razpisa je dr. Kobe že opozoril resorno ministrstvo, da je
naziv razpisa, za katerega se črpajo evropska sredstva, zavajajoč.
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Sklep 1. seje v 2017 št. 5: ZSV za humanistiko predlaga ministrstvu, da se naziv
razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere prilagodi njegovi vsebini in za
druga področja, med katerimi je humanistika, predlaga nadomestne ukrepe za
raziskovalce na začetku kariere.

Ad 4
Predsednica ZSV za humanistiko je podala kratko poročilo s seje ZSA, ki se je je udeležila.
Poročala je, da se Znanstveni svet za družboslovje zavzema za ocenjevanje raziskovalcev,
ki naj bi temeljilo na petih do desetih najpomembnejših delih posameznika. Podala je
informacijo o možnostih razpisa MR+ v primeru dodatnih sredstev za leto 2018. Predsednik
ZSA je na seji posebej izpostavil pregledovanje poročil kot ključno nalogo ZSV; prejšnji ZSV
za humanistiko je menil, da je to najbolj problematična naloga ZSH.
Sklep 1. seje v 2017 št. 6: ZSV za humanistiko predlaga agenciji, da v usmerjevalno
skupino imenuje predstavnika za humanistiko.
Sklep 1. seje v 2017 št. 7: ZSV za humanistiko da pobudo ZSV za družboslovje za
skupno sejo.

Ad 5
Predsednica ZSV za humanistiko je predlagala, da izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante poda
kratko poročilo z okrogle mize na temo evropske humanistike. Razprava je potekala v smislu
vloge humanistike med raziskovanjem in javnim servisom. Na okrogli mizi je bil tudi dr.
Tomaž Boh kot predstavnik resornega ministrstva; na dogodku pa je bil prisoten tudi dr.
Marko Perdih z agencije. V okviru okrogle mize so potekali pogovori o kriterijih za
vrednotenje slovenske humanistike, vključevanju mladih v raziskovalno dejavnost po
končanem usposabljanju, konkuriranju in možnostih uspeha v okviru prijavljanja na evropskih
razpisih. V razpravi je bila izražena potreba po stalni pisarni in lobiranju ter o poučevanju
raziskovalcev, kako nastopati na predstavitvah projektov. V okviru Obzorij 2020 mora biti
vključen del humanistike in družboslovja.

Ad 6
V okviru navedene točke dnevnega reda je potekala krajša razprava na temo aplikativnih
projektov v humanistiki, vključevanja mladih v projektne skupine, ovrednotenja dosežkov na
področju kulture, uveljavitve raziskovalnih štipendij za mlade raziskovalce in polemiziranja v
zvezi s primernostjo ocene A3 za humanistiko.
Sklep 1. seje v 2017 št. 8: Člani ZSV za humanistiko do 15. 3. 2017 predsednici, Barbari
Murovec, posredujejo predloge sprememb obstoječega pravilnika s prilogami ter
metodologije.
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Ad 7
Pred navedeno točko dnevnega reda sta zaradi neodložljivih obveznosti dve članici ZSV za
humanistiko predčasno zapustili sejo (dr. Janka Istenič in dr. Dragica Haramija). V okviru
navedene točke dnevnega reda (seznanitev z gradivom dr. Simona Kreka in sopodpisnikov)
je predsednica ZSV za humanistiko zaprosila članico ZSV, dr. Andrejo Žele, da poroča o
problematiki. Po kratkem poročilu je Andreje Žele v zvezi z dokumentacijo, ki je bila članom
posredovana z gradivom za 1. sejo v letu 2017, ZSV za humanistiko sprejel sklep:
Sklep 1. seje v 2017 št. 9: Člani ZSV za humanistiko so se seznanili z gradivom,
posredovanim v obravnavo in z osmimi glasovi za sprejeli sklep, da se ZSV za
humanistiko strinja z odgovorom, ki ga je podal OSIC v zvezi z obravnavano tematiko
in vse tri zahteve, predlagane v gradivu (umik kategorij 2.26 in 2.27, umik vrednotenja
navedenih kategorij, ter menjavo vodje OSICH) zavrnil kot neutemeljene.

Ad 8
Predsednica ZSV za humanistiko je člane obvestila, da so z gradivom za sejo prejeli poročilo
o delu panela in se s tem seznanili s poročilom.
V okviru navedene točke dnevnega reda je dr. Podjed podal pobudo, da bi ZSV za
humanistiko kot organ na naslednji seji obravnaval možnost oblikovanja stališča
Znanstvenega sveta za humanistiko, v katerem bi ta podprl pridobitev statusa kulturnega
delavca za področje antropologije in etnologije.
Na naslednji seji bo obravnavano gradivo s področja muzikologije, ki je bilo naslovljeno na
člana ZSH za muzikologijo, čalanico ZSA in predsednico ZSH.
Seja je bila zaključena ob 12.50 uri.

Osnutek zapisnika pripravila:

Predsednica ZSV za
humanistiko:

Mateja Gašpirc

dr. Barbara Murovec
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