
Dr. Saša Babič, znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU 

 

ELEKTRONSKA BAZA SLOVENSKIH ARHIVSKIH FOLKLORNIH UGANK 

 

Zdi se, da je bila dialoška oblika: vprašanje / opis – odgovor, kjer je vprašanje izziv za drugo 

osebo, priljubljena že od nekdaj: bodisi v obliki resnične uganke, kjer je v ospredju metaforičen 

opis, ali vprašanje kot šala. Zato veljajo uganke kot eden najstarejših folklornih žanrov, ki jim 

lahko sledimo v staro Grčijo in Rim in še dlje.  

 

Na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU smo arhiv folklornih ugank digitalizirali in 

naredili dostopnega širši javnosti. Veliko ugank v arhivu je iz 19. in začetka 20. stoletja, zato so 

marsikatere dandanes težko razumljive, vendar pa je precej tudi tistih, ki jih pozorni opazovalci 

in poslušalci dandanes z lahkoto rešijo. 

 

Digitalna baza folklornih ugank je nastala v okviru evropskega projekta, zato sta spremna 

beseda in iskalnik v angleščini, vendar pa so same uganke v slovenščini.  

 

Vabim vas, da si digitalno bazo slovenskih arhivskih folklornih ugank pogledate in tudi 

uporabite kot vir gradiva, ki je sicer težje dostopno: 

 

http://www.folklore.ee/Slovenianriddles/otsing 

 

  

http://www.folklore.ee/Slovenianriddles/otsing


Dr. Saša Babič, znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU 

 

IŠČE SE ŠOLSKA FOLKLORA 

 

Se spominjate leksikonov – zvezkov, v katere smo vpisovali najljubše jedi, živali, popevke ...? Pa vseh 

tistih legendarnih načinov za plonkanje – pripovedi o tem že skoraj mejijo na obujanje spominov na 

služenje vojaškega roka v JLA! 

 

S čim in kako se zabavajo današnji otroci in mladostniki, tudi v šolskih klopeh, si v raziskavi o šolski 

folklori prizadeva odkriti dr. Saša Babič z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Gre za pilotski 

projekt po vzoru podobnega v Estoniji, kjer je to že malone ustaljena praksa.  

 

Od novembra lani do konca letošnjega šolskega leta Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU s 

spletnim vprašalnikom (ki ga najdete na: http://folklore.ee/kp/2017_18/slovenian/) poskuša 

izvedeti, kakšne šale si danes pripovedujejo osnovno- in srednješolci, kako vraževerni so, s katerimi 

kletvicami se obkladajo, pa tudi katere meme, izrazito sodoben folklorni obrazec, si prepošiljajo. 

Spletno anketo smejo rešiti vsi, ki so se rodili med letoma 2012 in 2000. Doslej jo je rešilo okrog 50 

otrok in mladostnikov, kot je zagotovila Saša Babič, pa ni skrbi glede zlorabe podatkov, saj v vsem 

upoštevajo smernice GDPR (čeprav je zaradi svoje nezdravorazumskosti pri raziskovalnem delu ta 

večkrat mlinski kamen okoli vratu raziskovalcev ...). Izsledki raziskave bodo po koncu objavljeni na 

spletni strani ZRC SAZU. 

 

»Pri nas gradivo zbiramo sproti, zgodovina se dogaja zdaj,« Saša Babič že vnaprej ovrača pomisleke, ali 

se ne bi Inštitut za slovensko narodopisje moral posvečati bolj »gradivu naših dedkov in babic«.  

 

Raziskovalka se je odpravila poiskat prvine šolske folklore tudi na nekaj slovenskih šol, in prav 

kombinacija pogovora z otroki in mladostniki v živo ter spletna anketa se je izkazala za najboljše orodje 

pridobivanja informacij. Pri čemer je seveda nujno, da pogovoru šolarjev z raziskovalko ne prisostvuje 

tudi učitelj, ki bi gledal strmo izpod čela in s kritičnim dvigom obrvi pospremil vsako bolj odkritosrčno 

izjavo iz otroških ust, omeni Saša Babič. Samocenzuri se je sicer težko izogniti že pri spletni anketi, 

priznava in dodaja, da je pomembno poudariti, kako so vsi odgovori pravilni in naj reševalci nikar ne 

pomišljajo napisati vsega po resnici, tako kot se pogovarjajo z vrstniki in kakor sami občutijo.  

 

Najbolj je samocenzuro seveda občutiti pri vprašanju, kjer jih prosijo, naj naštejejo kletvice. Nič ni grdo 

ali nespodobno, nas vse zanima, pravi raziskovalka. Po doslej zbranih odgovorih je mogoče sklepati, da 

so nekatere prvine šolske folklore kar trdožive in se z leti ne spreminjajo – ali pa bore malo. 

»Presenetljivo se mi zdi, da je med šalami še vedno najti tiste o Judih in Hitlerju, pa je od druge svetovne 

vojne minilo že več kot šestdeset let,« je povedala Saša Babič.  

 

Spletni obrazec, kjer lahko otroci zaupajo svoje gradivo, najdete 

na:http://folklore.ee/kp/2017_18/slovenian/. Obrazec tudi natisnete in izpolnjenega pošljete na: 

Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana. 
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