Základné otázky skautského životopisného rozhovoru
•

Kde si sa narodil a aké si mal detstvo?

•

Čo robili Tvoji rodičia? V akom prostredí si vyrastal - rodina, škola, kamaráti, cirkevné spoločenstvo
a podobne?

•

Kde si chodil do školy? Ako si pamätáš na školské roky?

•

Ako a kde si sa stretol so skautingom?

•

Pamätáš sa na svoju prvú družinu, oddiel? Kde bola vaša klubovňa?

•

Kedy, kde a u koho si zložil skautský sľub?

•

Čomu ste v rámci skautingu venovali najviac času? Čo Ťa najviac bavilo v skautingu?

•

Mali ste nejaké obľúbené miesta, kde ste chodili na výpravy, výlety, táboriť?

•

Spomenieš si na nejaký pamätný letný tábor?

•

Absolvoval si aj nejakú Lesnú školu, radcovský kurz alebo nejaké iné skautské vzdelávanie?

•

Ako si pamätáš na zákazy skautskej činnosti, či už v roku 1938/9 alebo po februári 1948?

•

Kde a ako si prežil vojnové roky?

•

Stretávali ste sa po 48-om skauti aj pri nejakej inej činnosti? Udržiavali ste kontakty, nejaké bližšie
vzťahy?

•

Čo si vyštudoval, akú strednú, prípadne vysokú školu?

•

Kde si pracoval, bol zamestnaný?

•

Zažil si nejaké perzekúcie kvôli svojej skautskej činnosti?

•

Aké si mal vtedy iné voľnočasové aktivity?

•

Zapojil si sa do obnovy skautingu v 1968-om alebo si bol v kontakte s nejakými vtedy aktívnymi
skautmi? Ako konkrétne?

•

Zmenilo sa niečo v Tvojej pracovnej kariére po roku 1968? Bol si nejako perzekvovaný,
obmedzovaný kvôli skautingu?

•

Ako si prežíval novembrové dni roku 1989?

•

Zapojila si sa do obnovy skautingu v roku 1990 a akým spôsobom?

•

Zmenilo sa Tvoje zamestnanie od roku 1990 alebo si sa dal na podnikanie?

•

V čom spočívala činnosť oldskautov v Nitre? Kde ste sa stretávali? Ktorí oldskauti s Tebou ešte
skautovali? Udržuješ s niekým z nich ešte kontakt?

•

Čo Ti skauting dal alebo vzal?

•

Aký je Tvoj odkaz pre mladú generáciu skautov alebo všeobecne pre mladých ľudí?

