Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov

dr. CVETKA KNAPIČ KRHEN
22. avgust 1930 (Bizeljsko) – 2. november 2016 (Brežice)

Rojena je bila 22. avgusta 1930 na Bizeljskem, kjer je preživljala tudi svoje otroštvo in končala prvi
razred osnovne šole. S šolanjem je nato nadaljevala v Šmarju pri Jelšah. Na Ptuju, kjer je živela med
okupacijo, je obiskovala meščansko šolo. Po osvoboditvi se je družina vrnila na Bizeljsko. V Brežicah
je končala gimnazijo kot ena prvih maturantov v letu 1949.
Na Filozofski fakulteti v Zagrebu je zaključila študij umetnostne zgodovine ter opravila izpit iz
arhivistike. Študij zgodovine na Filozofski fakulteti v Gradcu je leta 1975 zaključila z doktoratom.
Raziskovalno delo je začela leta 1956 na Zgodovinskem oddelku pri Republiškem sindikalnem svetu
Hrvaške, kasneje je bila zaradi reorganizacije premeščena na Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
na Hrvaškem. V obdobju 1976 do 1988 je opravljala delo sekretarke Skupščine raziskovalne skupnosti
za humanistične vede Republike Hrvaške. Po dvanajstih letih se je vrnila na inštitut in prevzela
vodenje znanstvenega oddelka in funkcijo namestnice ravnatelja.
Znanstveno se je udejstvovala na številnih simpozijih, objavljala svoja dela in bila dolgoletna članica
znanstvenega sveta Mednarodne konference zgodovinarjev delavskih in drugih družbenih gibanj s
sedežem na Dunaju.
Za svoj prispevek avstrijskem zgodovinopisju je leta 1986 dobila mednarodno državno nagrado
Ministrstva za znanost Republike Avstrije.
Po 35. letih službovanja se je upokojila in vrnila na Bizeljsko. Široko pridobljeno znanje v aktivni
dobi je radodarno dajala na voljo za svoj rojstni kraj. Na rodno Bizeljsko je rada povabila tuje goste
in pomagala domačinom pri več projektih.
2. novembra 2016 se je njena bogata življenjska pot zaključila.

Za krajevne razstave, vinske praznike ter označitev pešpoti je pomagala oblikovati vsebino biltenov
in prevajati besedila v tuje jezike. Ob prazniku 100. obletnice pojava trtne uši in priznanju porekla
belega in rdečega bizeljčana je vsa družina sodelovala s slikovnimi in pisnimi viri kakor tudi svojimi
zapisanimi spomini.
Zgodovinarko, ki je v svojem delu presegala nacionalne in državne okvirje, so na posvetu »Slovenka
v sodobnem, globalnem svetu« označili kot izjemno uspešno strokovnjakinjo.

