
 

 

 

   Etnološki tabor treh dolin  
    22. – 27. september 2021 

 

         Solčavsko (Logarska dolina, Matkov kot, Robanov kot, Solčava, Podolševa) 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

ETNOLOŠKI TABOR TREH DOLIN 2021 

Študentke in študente etnologije in kulturne antropologije, pa tudi zainteresirane študente sorodnih 

humanističnih in družboslovnih smeri, vabimo k udeležbi na Etnološkem taboru treh dolin 2021. Ob 

dopoldnevih boste na predavanjih spoznavali sodobne etnološke in antropološke pristope k preučevanju 

mladih, prihodnosti, dediščine, infrastrukture in mobilnost, nato pa boste izbrane teme osvetljevali in 

poglabljali tudi sami – z etnografskim raziskovanjem na Solčavskem, samostojno ali v manjših skupinah. 

Ob večernem druženju bo ob razvedrilu čas tudi za analizo in evalvacijo zbranega gradiva. Na taboru 

boste sodelovali tako s priznanimi slovenskimi etnologi in kulturnimi antropologi kot z lokalnimi akterji in 

prebivalci Solčavskega.  

Izsledki zbranega gradiva bodo v letu 2022 predvidoma objavljeni v publikaciji Razgledi treh dolin 

(zbirka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo AE gradiva), zato je tabor odlična priložnost tudi 

za objavo vaših besedil.  

Udeležba na taboru se študentkam in študentom Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo lahko 

prizna kot praksa in/ali kot preliminarna raziskava za morebitne diplomske in magistrske naloge, 

regionalno vezane na Solčavsko. 

Ker si prizadevamo za skupno in angažirano delo z manjšo skupino sodelujočih, je število udeležencev 

omejeno na 15 študentov in študentk. 

Kotizacija za udeležbo na taboru bo znašala 75-90 € in vključuje bivanje (5 nočitev), dva obroka dnevno 

(zajtrk in večerja), predavanja in večerni program. 

Bivanje s polpenzionom je urejeno na planšariji Logarski kot (2- in 3-posteljne sobe). Na voljo bosta 

mesna in brezmesna (veganska) prehrana. 

Prijave do zapolnitve prostih mest zbiramo na e-mail etnoloskitabor@gmail.com, kjer smo vam 

na voljo tudi za vsa morebitna vprašanja. Zadnji rok za prijavo na tabor je 15. 7. 2021. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Program: 

Sreda, 22. 9. 2021 

12.00-15.00 Prihod in namestitev 

15.00-15.30 Uvodno predavanje Zakaj prihodnost potrebuje (mlade) antropologe in  

   antropologinje (Zdenka Sokolíčková) 

17.00  Predstavitev zbornika Razgledi treh dolin: Solčavsko v etnološki in antropološki  

   perspektivi 

 

Četrtek, 23. 9. 2021 

7.00-8.00   Zajtrk  

8.30-10.00   Predavanje Prihodnost: krmarjenje med izkušnjami in vizijami (Saša Poljak  

   Istenič)  

10.00-17.00  Samostojno raziskovalno delo 

17.00-18.30 Pogovor o prihodnosti dediščine (Moderatorka: Alenka Bartulović) 

19.00-20.00 Večerja 

20.00-20.45  Diskusija in sprotna analiza zbranega gradiva z mentorico 

 

Petek, 24. 9. 2021 

7.00-8.00  Zajtrk 

8.30-10.30   Predavanje: Mladi v središči ali na obrobju družbenih procesov? (Miha  

   Kozorog in Mateja Slovenc) 

10.30-19.00  Samostojno raziskovalno delo 

19.00-20.00  Večerja 

20.00  Pogovor ob ognju in diskusija zbranega gradiva z mentorjema 

 

Sobota, 25. 9. 2021 

7.00-8.00   Zajtrk 

8.30-10.30   Predavanje Promet, poti in infrastruktura v alpskem okolju v oblikovanju  

   trajnostne mobilnosti (Tatiana Bajuk Senčar in Jaka Repič)  

10.30-19.00  Samostojno raziskovalno delo 

19.00-20.00  Večerja 

20.00-20.45 Diskusija zbranega gradiva z mentorjema 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nedelja, 26. 9. 2021 

8.00-9.00   Zajtrk 

9.00-19.00   Samostojno raziskovalno delo 

19.00-20.00   Večerja 

20.30   Druženje 

 

Ponedeljek, 27. 9. 2021 

8.00-9.00   Zajtrk 

9.30-11.00   Interni predavanji: Vsebinska in formalna obdelava etnografskega gradiva:  

   uporaba geslovnikov in pomen metapodatkov (Andraž Magajna)  

Od terenskih zapiskov do objave (Blaž Bajič, Ana Svetel in Veronika Zavratnik) 

    11.00-13.45  Sklepno samostojno raziskovalno delo in priprava na predstavitev 

13.45-14.30 Kosilo 

15.00-16.00  Javna predstavitev izsledkov pod Plesnikovim brestom 

 

 

 

 

*Organizatorji si pridružujemo pravico do manjših sprememb v urniku. 
 

  



 

 

 
 

Predavanja s povzetki 

 

Zakaj prihodnost potrebuje (mlade) antropologe in antropologinje 

Predava: dr. Zdenka Sokolíčková (Oddelek za socialno antropologijo, Univerza v Oslu; Oddelek za 

kulturne in religijske študije, Univerza Hradec Králové; Arktični center, Groningen)  

Brez upanja v prihodnost so naša življenja brezsmiselna. Ob procesih in praksah, ki vedno bolj 

ogrožajo bivanje na našem planetu in v pravični družbi, mladi zaostreno doživljajo nastajajoče pritiske. 

Vprašanje, zakaj prihodnost potrebuje antropologe in antropologinje, bo Zdenka Sokolíčková osvetlila 

s primeri lastnega terenskega dela na hitro spreminjajoči se Arktiki. 

Priporočeno branje: https://www.applied-anthropology.com/wwna-book/.  

 

 

Prihodnost: krmarjenje med izkušnjami in vizijami 

Predava: dr. Saša Poljak Istenič (Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU) 

Prihodnost vpliva na sedanjost ravno tako kot preteklost. Svoje življenje si zamišljamo na podlagi 

izkušenj, a tudi v prihodnjih etapah - mladi recimo do diplome, selitve od doma, službe in/ali družine. 

Vendar pa se etnologija/antropologija s prihodnostjo z izjemo študij upanja do pred kratkim ni pretirano 

ukvarjala. Raziskovalci smo pogosto v zadregi, kako sploh raziskovati prihodnost in razmišljati o njej. 

V predavanju se bomo zato dotaknili vprašanj, kako daleč si zamišljamo prihodnost, kakšne scenarije 

snujemo, kako (če sploh) jo usmerjamo in oblikujemo, kdo nam jo krade, in ne nazadnje: ali prihodnost 

vedno implicira razvoj?  

 

 

Pogovor o prihodnosti dediščine  

Moderira: dr. Alenka Bartulović (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL), gostje bodo 

najavljeni naknadno 

Na pogovoru bodo svoja razmišljanja predstavili strokovnjaki in strokovnjakinje, ki se ukvarjajo z 

varovanjem, obnavljanjem, prezentacijo in interpretacijo dediščine. Razpravljali bomo o vizijah 

prihodnosti, strategijah razvoja ter dobrih praksah, ki poudarjajo prednosti participatornih pristopov pri 

varovanju in ohranjanju kulturne dediščine in zapuščine na Slovenskem. 

 

 

https://www.applied-anthropology.com/wwna-book/


 

 

 

Mladi v središču ali na obrobju družbenih procesov? 

Predavata: dr. Miha Kozorog (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL in Inštitut za 

slovensko narodopisje, ZRC SAZU) in Mateja Slovenc (Družbenomedicinski inštitut, ZRC SAZU) 

Miha Kozorog bo predstavil raziskovanje mladih v etnologiji oz. antropologiji, ki jih je prepoznala kot 

pomembne družbene akterje, vendar se jim je posvečala poredko. Nato se bo posvetil vprašanju 

migracij mladih v večja urbana središča. Predlagal bo pripoznanje mladinske produkcije lokalnosti kot 

morebitnega modela za izhod številnih malih krajev iz demografske in identitetne krize. 

Mateja Slovenc bo predstavila svoje nedavne raziskave o življenju mladih s kmetij, ki običajno sobivajo 

in delajo s svojimi (starimi) starši. Medgeneracijski odnosi in odnosi med spoloma na podeželju so 

kompleksni, vir stisk, pogovor o njih pa je še vedno tabu. Najpogosteje se družina o njih pogovarja v 

procesu prevzema kmetije, ko se na novo definirajo vloge vseh družinskih članov, kar bo podrobno 

obravnavano. 

 

 

Promet, poti in infrastruktura v alpskem okolju v oblikovanju trajnostne mobilnosti 

Predavata: dr. Tatiana Bajuk Senčar (Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU) in dr. Jaka Repič 

(Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL) 

Na predavanju o trajnostni mobilnosti bosta Tatiana Bajuk Senčar in Jaka Repič predstavila probleme, 

s katerimi se soočajo mnoga alpska okolja: vse večjim pritiskom obiskovalcev v krhko gorsko okolje 

in iskanjem ravnovesja med obiskovalci, domačini in zaščito naravnega okolja. Ceste, avtomobili in 

druge oblike prometne mobilnosti omogočajo dostop do gorskega okolja, ki implicira zaželeno izkušnjo 

narave in divjine, a predstavljajo tudi enega od glavnih problemov, s katerim se soočajo manjši kraji, 

ki so turistične destinacije ali izhodišča za nadaljevanje gibanja v gorskem okolju in različne dejavnosti. 

Prvi del predavanja bo predstavil primer etnografske raziskave mobilnosti in infrastrukture v projektu, 

ki je bil namenjen izboljšanju trajnostne mobilnosti v Alpah, konkretno v Bohinju. Projekt z naslovom 

Parkiraj in uživaj naravo! je uvedel nove elemente infrastrukture za trajnostno mobilnost, ki naj bi 

zmanjšali naraščajoči avtomobilski promet v visokih turističnih sezonah – kar sicer predstavlja 

kronično težavo za lokalno okolje. Predstavitev primera vključuje razpravo o vprašanju trajnostne 

mobilnosti v Bohinju, uvedene projektne infrastrukturne ukrepe ter strukturo in vprašanja etnografske 

raziskave, izvedene v sklopu projekta, ki je preučeval vprašanja trajnostne mobilnosti v alpskem 

turističnem območju. 

Drugi del predavanja pa bo obravnaval povezave med prometno infrastrukturo in tisto, ki so jo 

oblikovali, uhodili in vtisnili v okolje ljudje (in druga bitja) s svojim gibanjem in preživetvenimi praksami. 

Prav tako pa bomo obravnavali izkustveni vidik tovrstne infrastrukture, torej načine, kako infrastruktura 

omogoča in zamejuje gibanje, vpliva na percepcijo in doživljanje okolja, skozi npr. doživljajske in 

tematske poti pa sooblikuje turistični prostor in reprezentacije naravne in kulturne dediščine. 

 

 



 

 

 

Vsebinska in formalna obdelava etnografskega gradiva: uporaba geslovnikov in pomen 

metapodatkov 

Predava: Andraž Magajna (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, FF UL) 

V kratkem predavanju bodo osvetljeni postopki vsebinske in formalne obdelave etnografskega 

gradiva. Predstavljen bo primer obdelave etnografskega gradiva v sistemu ISEKA. Posebna pozornost 

bo posvečena tudi uporabi geslovnikov in tezavrov pri vsebinski obdelavi etnografskega gradiva. 

Predavanje bo poskusilo poudariti pomen metapodatkov na poljih informacijske in dokumentacijske 

dejavnosti. 

 

 

Od terenskih zapiskov do objave 

Predavajo: dr. Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik (Oddelek za etnologijo in kulturno 

antropologijo, FF UL) 

Kratko predavanje je namenjeno seznanitvi s procesom objave etnografskih gradiv v strokovni 

publikaciji. Na primeru zbornika Razgledi treh dolin: Solčavsko v etnološki in kulturno-antropološki 

perspektivi bomo osvetlili čeri priprave zbornika od prvih terenskih zabeležk do izdaje publikacije ter 

premislili o vsebinskih in oblikovnih rešitvah prihodnjega zbornika. Predavanje je namenjeno 

udeležencem in udeleženkam tabora.  

  



 

 

  
 

 Organizator: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v    

  Ljubljani 

Organizacijski odbor: Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik 

Uredniki zbornika povzetkov: Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik 

Kraj in datum: Solčava, 22. – 27. 9. 2021 

Predavatelji: doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar, doc. dr. Alenka Bartulović, doc. dr. Miha Kozorog, Andraž 
Magajna, doc. dr. Saša Poljak Istenič, izr. prof. dr. Jaka Repič, Mateja Slovenc, dr. Zdenka Sokolíčková 

Naslovna fotografija: Taja Ivanc© 

 

                             

  

 

*Organizatorji si pridružujemo pravico do manjših sprememb v urniku. 

 

*Organizatorji bomo ob izvedbi upoštevali relevantna priporočila NIJZ. 

 

* Kontakt: Blaž Bajič – blaz.bajic@uef.fi  

        Ana Svetel – ana.svetel@ff.uni-lj.si                                                  

                 Veronika Zavratnik – veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si 
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