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V letu 2010 je ARRS financiral deset raziskovalnih programov in 16 projektov s 
področja zgodovinopisja. Raziskovalne skupine in njihovi sodelavci prihajajo z vseh 
slovenskih univerz, javnih raziskovalnih inštitutov in nekaterih drugih ustanov.
Največjo težavo predstavlja drobljenje raziskovalnih ur, ki onemogoča dolgoročno 
načrtovanje dela. Raziskovalci so zato angažirani v večjem številu projektov, lahko 
opravijo vse obveznosti v različnih projektnih skupinah, a so nato njegovi rezultati 
dela tako raznoliki, da iz njih ne more izdelati znanstvene monografije. Zato pri 
številnih najpomembnejša ali najobsežnejša znanstvena monografija ostane objava 
prirejene doktorske disertacije.
V odnosu med programskim in projektnim bi bilo zato treba okrepiti programsko 
financiranje. Dolgoročne rezultate v obliki kvalitetnih znanstvenih monografij je 
praktično nemogoče opraviti v obdobju enega projekta. Jedro raziskovalne skupine 
naj ima zagotovljena sredstva za dolgoročno delo, vanj pa so lahko vključeni 
raziskovalci z daljšim stažem in že izkazanimi rezultati, ki jih uvrščajo v vrh stroke, 
kjer uživajo tudi potreben ugled.
Način ocenjevanja raziskovalcev z vrednotenjem raziskovalnih dosežkov, 
vrednotenjem organizacijskega dela in pridobivanjem drugih sredstev in sredstev iz 
mednarodnih projektov favorizira managerje

 

v znanosti. 
Idealnega vzorca za bibliometrijo

 

verjetno ni, vsaj nekakšen (statistični) pokazatelj 
rezultatov dela pa vseeno mora obstati. Pri ocenjevanju bi morali vsekakor ločiti 
ocenjevanje raziskovalnih in managerskih

 

rezultatov dela in pri razpisih izpostaviti 
zahteve po raziskovalnem delu.
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• Programsko in projektno financiranje

• Težave obstoječega načina financiranja

• Aplikativni projekti 

• Izločanje znanstvenoraziskovalnega sveta vede iz odločanja o sofinanciranju

• Favoriziranje managerjev

 

in ne raziskovalcev

• Revije in bibliometrija
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Zgodovinopisje



Občinski statuti so bili od 13. stoletja ustava in zakonik občin ob Jadranskem morju. 
Danes so osnova za zgodovinske raziskave ozemlja in starih življenjskih vzorcev. V 
izolskem primeru je to še bolj izrazito kot v drugih mestih, saj je stari statut skoraj 
edini vir lokalnih podatkov o socialni, politični in gospodarski ureditvi v Izoli v 
beneški dobi. Mestni arhiv Izole je namreč

 

skoraj v celoti pogorel leta 1903, tako da 
je ostal statut izolskega komuna iz leta 1360 najpomembnejši element pisne 
kulturne zakladnice mesta Izole.

Monografija ponuja pregled izolskega komunskega prava od 14. do 18. stoletja in 
posega na različna področja prava, na kazensko, civilno in naravoslovno pravo 
tistega časa. Stari izolski statut je obsegal 540 členov, objava pa poleg prevoda 
obsega še vso potrebno gradivo, ki spremlja kritične izdaje virov. Ta nudi možnost 
nadaljnjih raziskav, saj statut govori o pravu, o gospodarstvu, davkih itd.
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Znanstvena monografija, Vir: Stari izolski statut od 14. do 18. stoletja : 
prevod s študijo / [avtor spremne študije] Dušan Kos ; [prevod izvirnika] Mitja Sadek. 
Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna 
založba Annales

 

: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010, 599 str.



Monografija prinaša razprave z istoimenskega simpozija, ki ga je v okviru projekta

 

(sofinanciranega s strani ARRS) organizirala dr. Mateja Režek. Zbornik je lep 
primer uspešno zaključenega projekta, v okviru katerega je bilo objavljenih več

 

znanstvenih člankov, organiziran simpozij, pričujoče delo pa je končni in največji 
rezultat projekta.
Objavljeni prispevki posegajo na različna področja omejevanja svobode govore in 
tiska, od tiskovnih praks in prepovedi političnega tiska, do poseganja oblasti na 
področje novinarstva, umetnosti, znanosti. Za vojne razmere so se pisci dotaknili 
tako cenzurnih načel domačih oblasti, okupatorjev in osvobodilnega gibanja. 
Prispevki posegajo na teoretično področje in praktične primere, na javno in skrito 
cenzuro, na vnaprejšnjo in suspenzivno cenzuro ter tako ponujajo lep vpogled v 
različne prakse različnih oblasti na slovenskih tleh do vprašanje svobode govora in 
tiska področje neposredne cenzure.
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Znanstvena monografija, Vir: Mateja Režek (ur.): Cenzurirano : 
zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes. Ljubljana : Nova revija, 
2010, 348 str.



Alojz Cindrič

 

je izdal dve knjigi na temo študentov s Kranjske na dunajski univerzi v 
času, ko je bila ta za Slovence osrednja visokošolska ustanova. Obe sta sad 
dolgoletnega dela po arhivih in zbiranja gradiva ter nato sistemiziranja zbranega v 
tematske sklope. V študiji je analiziral biografske podatke študentov, izbiro študija, 
geografsko, narodnostno in socialno poreklo študentov ter vse podkrepil s tabelami 
in grafikoni. Avtor je pokazal, da je bil slovenski del monarhije med bolj zaostalimi 
tudi v pogledu izobraževanja. Avtorjeva ugotovitev, da je bila kar približno sedmina 
študentov s Kranjske našla mesto v Slovenskem biografskem leksikonu, pokaže, 
kaj je študij pomenil v orisanem času.
Knjiga ima pravzaprav dva dela, saj je uvodnemu analitičnemu delu Cindrič

 

dodal 
še seznam vseh 564 imatrikuliranih

 

študentov s Kranjske v obravnavanem obdobju. 
Ta z navedbo številnih podatkov omogoča še nadaljnje analize, tako glede vsega 
pvoezanega

 

s študijem, kot glede socialnih ali izobraženskih struktur družbe. 
Znanstvena monografija je lep dokaz, da je lahko tehtno in temeljito znanstvena 
publikacija, ki bo ostala nepresežena še dolgo časa, zgolj rezultat dolgotrajnega 
raziskovalnega dela, ki ga ne morejo nadomestiti kratkotrajni nekajletni projekti.
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Znanstvena monografija, Vir: Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na 
dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848. Ljubljana : 
Univerza, 2010 239 str
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