
ob 150-letnici rojstva
prof. dr. MATIJE MURKA,
mednarodno priznanega filologa
in pobudnika etnološkega znanstvenega 
dela na Slovenskem

Slovensko etnološko društvo in Občina Destrnik
Vas v petek, 18. novembra 2011,
vljudno vabita na: 

rajžo po občini Destrnik,

slovesno odkritje spominske plošče prof. dr. Matiji Murku in

slovesno podelitev Murkove nagrade, Murkovih priznanj in 
Murkove listine za leto 2011.

Franc Pukšič

Župan Občine Destrnik

mag. Tita Porenta

Predsednica SED            

prof. dr. Janez Bogataj

Predsednik

Komisije za Murkove nagrade,  

Murkova priznanja in

Murkove listine pri SED

Murkovanje 2011



1. Rajža v občino Destrnik: 
 odhod z avtobusom bo izpred Slovenskega etnografskega muzeja ob  9.00
 med  11.00 in 15.00 ogled  kulturnih znamenitosti v občini Destrnik

 ob 13.00 skupno kosilo

2. Slovesno odkritje spominske plošče prof. dr. Matiji Murku
 bo ob 15.30 pred hišo Drstelja 13 v občini Destrnik.

 Zbrane bosta nagovorila 
 Franc Pukšič, župan Občine Desternik in 
 doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik, 
 predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

3. Slovesna podelitev Murkove nagrade, Murkovih priznanj in Murkove listine 
za leto 2011 bo ob 17. 00 v Volkmerjevem domu  v Destrniku.

Zbrane bosta nagovorila 
mag. Tita Porenta, predsednica Slovenskega etnološkega društva in 
Franc Pukšič, župan Občine Destrnik,
slavnostni govornik pa bo izr. prof. dr. Marko Terseglav, 
prejemnik Murkove nagrade leta 2010. 

Murkove nagrajence za leto 2011 bo predstavil prof. dr. Janez Bogataj, 
predsednik Komisije za Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine pri SED.

V spremljevalnem programu bodo nastopili:

 Ljudske pevke Urbančanke s frajtonarjem (članice Turističnega društva Destrnik) 
 Oktet  (člani Kulturnega društva Destrnik) 
 Mešani pevski zbor (člani Kulturnega društva Destrnik) in 
 Otroška folklorna skupina (člani Kulturnega društva Destrnik).

Program bo povezovala  Alenka Černelič Krošelj, Slovensko etnološko društvo. 

Na prireditvi si boste lahko ogledali tudi priložnostno razstavo o življenju in knjižnih 
delih prof. dr. Matije Murka, ki smo jo pripravili  v sodelovanju s Pokrajinskim 
muzejem Murska Sobota, Pokrajinskim muzejem Ptuj - Ormož, Knjižnico Ivana Potrča 
Ptuj, Knjižnico Oddelka  za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, Slovenskim 
etnografskim muzejem in z drugimi, ki so prispevali gradivo.

Po koncu prireditve ste vabljeni na Kmetijo Lovrec (Jiršovci 24, občina Destrnik) 
na manjšo pogostitev in družabno srečanje.
Povratek iz Destrnika v  Ljubljano s skupnim avtobusom bo predvidoma 
med 21. in 22. uro.

Program sta podprla 
Občina Destrnik in Ministrstvo RS za kulturo 

Program


