
Opazovalnica
zgodbe iz antropologije, etnologije in folkloristike

Vabimo vas, da se nam pridružite in se z nami podružite na ciklusu predavanj in
dogodkov, na katerih bomo predstavili antropologijo, etnologijo in folkloristiko.
Dogodki se bodo odvijali med 24. 10  in 4. 11. 2022 na Oddelku za etnologijo

in kulturno antropologijo na Zavetiški 5, Ljubljana.

1. TEDEN

Ponedeljek, 24. 10. 2022

16.15   Transformacija predavalnice v začasno avtonomno cono

17.00 Otvoritev in nagovor predstojnice izr. prof. dr. Uršule Lipovec Čebron

17.10 Tribuna: Avtonomni prostori v Ljubljani: izkušnje, konteksti in pomeni

Govorci in govorke iz kolektivov iz AT Rog, Metelkova Mesto ter delegat in delegatka skupščine
PLAC, lokacija: Oddelek EIKA

Sreda, 26. 10. 2022

18.00 Živa knjižnica. Organizira KULAktiv, študentska sekcija Slovenskega etnološkega in
antropološkega združenja KULA

Četrtek, 27. 10. 2022

17.00 Kostanjev piknik in lov na keramične glave, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo v
sodelovanju z Oddelkom za arheologijo FF

Petek, 28. 10. 2022

10.00 Kako si organizirati življenje: sistem Bujo, delavnica Vodi: Neža Jakšič, študentka



Opazovalnica
zgodbe iz antropologije, etnologije in folkloristike

Vabimo vas, da se nam pridružite in se z nami podružite na ciklusu predavanj in
dogodkov, na katerih bomo predstavili kaj počnemo antropologi, etnologi in

folkloristi. Dogodki se bodo odvijali med 24. 10.  in 4. 11.  2022 na Oddelku za
etnologijo in kulturno antropologijo na Zavetiški 5, Ljubljana.

2. TEDEN

Sreda, 2. 11. 2022

17.00 Antropolog? Etnologinja? Imamo službo za vas! Pogovor z alumni Oddelka za etnologijo in
kulturno antropologijo o njihovih poklicnih poteh

Moderator: dr. Ambrož Kvartič

Sogovorniki: dr. Dan Podjed (ZRC SAZU, UL), Andreja Hlišč (direktorica Zbornice
elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenije), Denis Oprešnik
(razvojno-raziskovalni sodelavec Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja,
NIJZ), Mija Bokal (Razvojni center Srca Slovenije d. o. o.), Domen Bančič (IRI UL, turistični
vodnik)

Četrtek, 3. 11. 2022

17.00 Filmska Čajanka: Mi smo zasedba, film Hane Radilovič

18.00 Pogovor z avtorico in gosti

Petek, 4. 11. 2022

9.00 Slovenski zajtrk: Kaj in zakaj? Poslovilni dogodek in druženje ob zajtrku

Jutranja gostja: dr. Daša Ličen (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje)



Opazovalnica
zgodbe iz antropologije, etnologije in folkloristike

● Ali te zanima, kaj delajo antropologi in etnologi?

● Poznaš kranjsko klobaso? Kaj pa kremšnito?

● Te zanimajo različna kulturna okolja? Kot so kulture Japonske, Indije, Nigerije, Mehike,

Brazilije?

● Kaj pa družbena gibanja, kot so Black Lives Matter ali Me Too?

● Kaj pa čarovnice? Ali te zanimajo različna verovanja, kot so hinduizem, budizem ali

šamanizem?

● Te zanima, od kod izvirajo naši prazniki? Od kod izvirajo pustne maske, na primer naš

najbolj znan kurent?

● Te zanimajo ljudje, ki živijo na drugem koncu sveta in kako vidijo svet? Kakšne življenjske

izkušnje imajo?

Antropologe in etnologe zanima - no, prav vse, kar je povezano z ljudmi, od mitologije in

verovanj, spolnih praks, mobilnosti, vrtičkanja, oblačenja, glasbe. Tudi živali in narava. Čar

antropologije in etnologije je v tem, da spoznavamo različne ljudi in odkrivamo nove navade in

kulturna okolja!

Če te zanimata človek in kulturno okolje, te Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

vabi na ciklus dogodkov poimenovan Opazovalnica, ki bodo potekali med 24. oktobrom in 4.

novembrom 2022 na Zavetiški 5, Ljubljana.

Se vidimo!


