vabi na

Etnološki tabor treh dolin
Kdaj? 22.-27. september 2020
Kje? Solčavsko (Logarska dolina, Matkov kot, Robanov kot, Solčava)

Študentke in študente etnologije in kulturne antropologije, pa tudi zainteresirane študente sorodnih
humanističnih in družboslovnih smeri (geografija, kulturologija, turistični študiji, zgodovina, sociologija
…) vabimo k udeležbi na Etnološkem taboru treh dolin. Ob dopoldnevih boste na predavanjih
spoznavali sodobne etnološke in antropološke pristope k preučevanju naravne in kulturne dediščine,
meja in obmejnosti, odročnosti in ekologije, varovanih območij, ruralno-urbanih dinamik, 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. (Za več informacij glej program.)
Izsledki zbranega gradiva bodo v letu 2021 predvidoma objavljeni v publikaciji Razgledi treh dolin
(zbirka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo AE gradiva), zato je tabor odlična priložnost za
tudi objavo vaših besedil.

Udeležba na taboru se 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 znaša 75 € in vključuje bivanje (5 nočitev), dva obroka dnevno (zajtrk
in večerja), prevoze, predavanja, večerni program, vodeno etnološko-naravoslovno pot in zaključni izlet.
Bivanje s polpenzionom je urejeno v Domu planincev v Logarski dolini (3- in 4-posteljne sobe). Na
voljo bosta mesna in brezmesna (veganska) prehrana.

Prijave zbiramo na e-mail naslove organizatorjev, kjer smo vam na voljo tudi za vsa morebitna
vprašanja. Zadnji rok za prijavo na tabor je 20. 8. 2020.

Pridružite se nam in preživite konec septembra v slikovitem okolju Kamniško Savinjskih Alp!

Organizacijski odbor
Doc. dr. Blaž Bajič (blaz.bajic@ff.uni-lj.si)
Asist. Ana Svetel (ana.svetel@ff.uni-lj.si)
Asist. Veronika Zavratnik (veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si)

*Organizatorji bomo ob izvedbi upoštevali relevantna priporočila NIJZ.

Program:

Torek, 22. 9. 2020
15.00-16.30
17.00-21.00

Prihod in namestitev
Spoznavni večer: nagovor županje, pozdrav organizatorjev in gostiteljev,
predavanje Rajka Muršiča O etnologiji, njeni metodi in vlogi v svetu, predstavitve
Marka Slapnika, Urške Lenar in Mojce Ošep.

Sreda, 23. 9. 2020
7.00-8.00
8.30-10.30

10.45-11.15
12.00-19.00
19.00-20.00
20.00-20.30

Zajtrk
Predavanje Kulturna dediščina Solčavskega z Robanovim kotom, Logarsko dolino
in Matkovim kotom, Vito Hazler;
Predstavitev treh dolin z vidika varovanja kulturne dediščine, Božena Hostnik in
Barbara Klanšek
Predavanje O postopkih zbiranja etnografskega gradiva, Andraž Magajna
Samostojno raziskovalno delo
Večerja
Diskusija in sprotna analiza zbranega gradiva z mentorjem

Četrtek, 24. 9. 2020
7.00-8.00
8.30-10.00
11.00-16.00
16.00-18.30
19.00 -20.00
20.00

Zajtrk
Predavanje Antropologija in ekologija meje (na primeru Goričkega), Miha Kozorog
Samostojno raziskovalno delo
Doživljajsko vodenje po Logarski dolini, Marko Slapnik
Večerja
Pogovor ob ognju in diskusija zbranega gradiva z mentorjem

Petek, 25. 9. 2020
7.00-8.00
8.30-10.00
11.00-19.00
19.00 -20.00
20.00-22.00

Zajtrk
Predavanje Ekologija in odročnost gorskega okolja v času pospešenih sprememb,
Jaka Repič
Samostojno raziskovalno delo
Večerja
Filmski večer

Sobota, 26. 9. 2020
7.00-8.00
8.30-10.00
11.00-19.00
19.00-20.00
20.00-20.30
20.30

Zajtrk
Predavanje Odnosi s središči: Od drugačenja do opolnomočenja? Alenka
Bartulović
Samostojno raziskovalno delo
Večerja
Diskusija in sprotna analiza zbranega gradiva z mentorico
Zaključno druženje

Nedelja, 27. 9. 2020
8.00-9.00
9.00-13.00
14.00-16.00

Zajtrk
Sklepno samostojno raziskovalno delo in priprava na predstavitev
Javna predstavitev izsledkov pod Plesnikovim brestom

*Organizatorji si pridružujemo pravico do manjših sprememb v urniku.

Predavanja s povzetki

Etnologija, njena metoda in vloga v svetu: vsakdanja uporabnost vede o načinih življenja
Predava: dr. Rajko Muršič
Predavatelj bo najprej predstavil kratko zgodovino etnologije, ki se je začela v prvi polovici 18. stoletja,
nato bo strnjeno prikazal njeno metodo, ki se je razvijala skozi ta čas. V ospredju bo prikaz tehnik
opazovanja s soudeležbo, ki so jih razvijali britanski in ameriški raziskovalci v kulturni in socialni
antropologiji, posebej pa se bo dotaknil tudi raziskovalnih tehnik, ki smo jih doslej uporabljali tudi v
slovenski etnologiji in zaradi svoje prožnosti omogočajo vsestransko uporabo pridobljenih izkušenj in
znanj o načinih življenja. Kako vse je mogoče uporabljati vednost o vsakdanjem življenju, bo predstavil
v sklepnem delu predavanja, ko bo podal nekaj primerov prizadevanj po uporabi etnografskih izkušenj
in znanj.

Kulturna dediščina Solčavskega z Robanovim kotom, Logarsko dolino in Matkovim kotom
Predava: dr. Vito Hazler
Območje Solčavskega z Robanovim kotom, Logarsko dolino in Matkovim kotom sodi med
najpomembnejša naravna in kulturna območja Alp in Karavank. V virih se kmetija Logar v Logarski
dolini prvič omenja leta 1426, vendar nekateri menijo, da so bili dolina in drugi deli Solčavskega
poseljeni že bistveno prej. Stoletna poselitev z do današnjih dni ohranjenimi izvornimi družinami je
razvijala v navezavi na živinorejsko, zasebno pašno planinsko, lesno prodajno, omejeno poljedelsko
in od 2. polovice 19. stoletja dalje na donosno turistično dejavnost, ki je zlasti Logarsko dolino in
deloma Robanov kot zaznamovala tudi v stavbni podobi. Zaradi svojih naravnih, krajinskih in kulturnih
posebnosti so deli Solčavskega tudi predmet naravovarstvenih in spomeniškovarstvenih obravnav in
varovanja, praviloma v sodelovanju z domačini in pristojnimi lokalnimi oblastmi.

Predstavitev treh dolin z vidika varovanja kulturne dediščine
Predavata: Božena Hostnik, konservatorska svetnica in Barbara Klanšek, konservatorka
Prispevek bo predstavil pojem kulturne dediščine ter različne zvrsti dediščine na obravnavanem
območju treh dolin. Skozi predstavitev nekaterih primerov uspešnih prenov ter tudi neprimernih
posegov bo pa predstavljeno delo Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Antropologija in ekologija meje (na primeru Goričkega)
Predava: dr. Miha Kozorog
Antropologija se je mejam podrobneje posvetila v 1990. letih, v času velikih geopolitičnih sprememb.
Meja je bila prepoznana kot potencial za prevpraševanje identitet, razmerij moči in delovanja države;
v zadnjem času zbuja pozornost kot ekološki dejavnik. Omenjenih vidikov meje se bomo v luči
večvrstne etnografije dotaknili s primeri z Goričkega.

Ekologija in odročnost gorskega okolja v času pospešenih sprememb
Predava: dr. Jaka Repič
Gorsko okolje je bilo dolgo časa sinonim za odročnost, posebej v gosto naseljenih regijah sveta,
kakršna je Evropa. Življenje pod gorami in z gorami je deležno pogoste fascinacije, ki jih spremljajo
podobe narave, odmaknjenosti in stabilnosti. V sodobnem času »pregrevanja« in »pospešenih
sprememb«, kot temu pravi Thomas Hylland Eriksen, pa se prav v evropskih Alpah okoljske
spremembe dogajajo izredno hitro. Predavanje bo obravnavalo, kako ljudje zaznavajo in razumejo
okoljske spremembe ter prilagajajo svoja življenja.

Odnosi s središči: Od drugačenja do opolnomočenja?
Predava: dr. Alenka Bartulović
Predavanje se osredinja na odnos med centri in periferijami v evropskem prostoru. Posebna pozornost
bo namenjena procesom konstrukcije “bližnjih Drugih”, ki razkrivajo persistentna družbena razmerja
moči. V ospredju bo zlasti premislek o transformacijah urbano-ruralnih relacij v post-jugoslovanskem
prostoru, predavanje pa bo naslovilo tudi nove strategije opolnomočenja evropskih obrobij (npr. novi
regionalizmi v EU).

